
 (30/05/1401 )مورخ 1401اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال دانشگاه فني و حرفه ويژهکارداني  مقطعجداول اصالحات و رشته محل هاي جديد 

  1صفحه  

 هاي جديد عالوه بر دفترچه راهنما:الف( جدول رشته محل

 الکتروتکنیک  )کارداني پیوسته(  -12
 ظرفیت پذيرش نیمسال جنس پذيرش

 استان دوره تحصیلي کد رشته محل نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل
 اول دوم زن مرد

 البرز روزانه 7814 شهید بهشتی  –ای پسران کرج آموزشکده فنی و حرفه 20 - - مرد

 البرز نوبت دوم 7815 شهید بهشتی  –ای پسران کرج آموزشکده فنی و حرفه 15 - - مرد

 یزد روزانه  7828 ریزای پسران مهآموزشکده فنی و حرفه 35 - - مرد
 یزد روزانه 7829 ریزای پسران مهفنی و حرفهآموزشکده  - 35 - مرد
 یزد نوبت دوم 7830 ریزمهای پسران آموزشکده فنی و حرفه 15 - - مرد
 یزد نوبت دوم 7831 ریزمهای پسران آموزشکده فنی و حرفه - 15 - مرد

 کامپیوتر نرم افزار )کارداني پیوسته( – 14
 همدان نوبت دوم 7812 ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 5 - - مرد

 سیستان و بلوچستان روزانه  7816 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه 35 - - مرد

 سیستان و بلوچستان روزانه 7817 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه - 35 - مرد
 بلوچستانسیستان و  نوبت دوم 7818 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه 15 - - مرد
 سیستان و بلوچستان نوبت دوم 7819 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه - 15 - مرد
 یزد روزانه  7824 ریزمهای پسران آموزشکده فنی و حرفه 35 - - مرد
 یزد روزانه 7825 ریزمهای پسران آموزشکده فنی و حرفه - 35 - مرد
 یزد نوبت دوم 7826 ریزمهپسران ای آموزشکده فنی و حرفه 15 - - مرد
 یزد نوبت دوم 7827 ریزمهای پسران آموزشکده فنی و حرفه - 15 - مرد

 افزار کامپیوتر )کارداني ناپیوسته(سخت - 14

 قزوین غیرانتفاعی 7832 موسسه غیرانتفاعی کار )محل تحصیل واحد قزوین( 100 - زن مرد

 معماري )کارداني پیوسته( -23
 سیستان و بلوچستان روزانه  7820 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه 35 - - مرد

 سیستان و بلوچستان روزانه 7821 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه - 35 - مرد
 سیستان و بلوچستان نوبت دوم 7822 ای پسران چابهارآموزشکده فنی و حرفه 15 - - مرد
 سیستان و بلوچستان نوبت دوم 7823 ای پسران چابهارحرفهآموزشکده فنی و  - 15 - مرد

 هاي صنعتي )کارداني ناپیوسته(مکانیک ماشین - 17

 قزوین غیرانتفاعی 7833 موسسه غیرانتفاعی کار )محل تحصیل واحد قزوین( 100 - زن مرد

 حسابداري )کارداني پیوسته( – 33
 همدان نوبت دوم 7813 ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 5 - - مرد

 دفترچه راهنما:  هاي تحصیلي مندرج دررشته محل( اصالحات مربوط به ب

 رديف
 مجموعه

 ناميثبت
 دوره نام دانشگاه

 کد
 محلرشته

 ياصالح موارد  گرايشنام رشته

الكترونيك  1283 غيرانتفاعي نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  11 1
 عمومي

 رشته محل حذف شد

زن » به  « مرد» جنس پذیرش از  الكتروتكنيك 1741 غيرانتفاعي رشت –مؤسسه غیرانتفاعی احرار  12 2
 تغيير کرد. «و مرد 

 کامپيوتر نرم افزار 2702 روزانه ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 14 3
« نفر 30»  به « نفر  5»ظرفيت از 

 افزایش یافت.

 رشته محل حذف شد کامپيوتر نرم افزار 2704 روزانه ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 14 4

 کامپيوتر نرم افزار 2711 نوبت دوم ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 14 5
« نفر 5»  به « نفر  30»ظرفيت از 

 کاهش یافت.

 رشته محل حذف شد کامپیوتر نرم افزار 2714 غیرانتفاعی نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  14 6

 رشته محل حذف شد صنعتی کشینقشه 3238 غیرانتفاعی نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  15 7

زن » به  « مرد» جنس پذیرش از  مكانيك خودرو 3469 غيرانتفاعي رشت –مؤسسه غیرانتفاعی احرار  17 8
 تغيير کرد. «و مرد 

 محل حذف شدرشته  معماري 4940 غيرانتفاعي نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  23 9

 حسابداري 5879 روزانه ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 33 10
« نفر 35»  به « نفر  5»ظرفيت از 

 افزایش یافت.



 (30/05/1401 )مورخ 1401اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال دانشگاه فني و حرفه ويژهکارداني  مقطعجداول اصالحات و رشته محل هاي جديد 

  2صفحه  

 رديف
 مجموعه

 ناميثبت
 دوره نام دانشگاه

 کد
 محلرشته

 ياصالح موارد  گرايشنام رشته

 رشته محل حذف شد حسابداري 5881 روزانه ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 33 11

« نفر 5»  به « نفر  35»ظرفيت از  حسابداري 5888 نوبت دوم ای نهاوندآموزشکده فنی و حرفه 33 12
 کاهش یافت.

 رشته محل حذف شد حسابداری 5891 غیرانتفاعی نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید  33 13

14 58 
ای پسران شماره یک دانشکده فنی و حرفه

 رشته محل حذف شد معماري داخلي 7633 روزانه انقالب اسالمی –تهران 

15 58 
ای پسران شماره یک دانشکده فنی و حرفه

 رشته محل حذف شد معماري داخلي 7632 روزانه انقالب اسالمی –تهران 

16 58 
ای پسران شماره یک دانشکده فنی و حرفه

 رشته محل حذف شد معماري داخلي 7639 نوبت دوم انقالب اسالمی –تهران 

17 58 
ای پسران شماره یک دانشکده فنی و حرفه

 انقالب اسالمی –تهران 
 رشته محل حذف شد معماري داخلي 7638 نوبت دوم

 

 

 اصالحات مربوط به ضوابط سهمیه ايثارگران مندرج در دفترچه راهنما:
 

 

ايثارگران مصوب جلسه مورخ ( قانون جامع خدمات رساني به 70نکته بسیار مهم: توضیحات درخصوص آيین نامه اجرايي ماده )
 هیئت محترم وزيران: 12/5/1401
   هيئت  12/5/1401( قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 70آیين نامه اجرایي ماده ) 3براساس ماده

توانند در دوره مي مشمولين استفاده از سهميه صرفًا یكبار در هر مقطع آزمون سراسري و تحصيالت تكميلي»محترم وزیران: 
روزانه دانشگاههاي دولتي از سهميه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولي و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصيل انصراف 

 «دهند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهميه در آن مقطع تحصيلي را ندارند.
   هيئت محترم  12/5/1401( قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 70اده )آیين نامه اجرایي م 4براساس ماده

استفاده مجدد مشمولين پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون هاي سراسري و تحصيالت تكميلي در دوره هاي شبانه )نوبت »وزیران: 
ه آزاد اسالمي و سایر دوره هاي شهریه پرداز از سهميه مشمولين دوم( پيام نور، غير انتفاعي، پردیس بين الملل، خودگردان، دانشگا

 «( این آیين نامه حداکثر تا یكبار دیگر بالمانع است.3این آیين نامه در صورت انصراف از تحصيل عالوه بر ماده )
   1400قبولي در آزمونهاي سال که داراي  1401با توجه به موارد فوق داوطلبان آزمون کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي سال 

اند و یا در رشته قبولي دوره غيرروزانه هاي غيرروزانه پذیرفته شدهو یا قبل از آن در دوره روزانه مي باشند، یا حداقل دو بار در دوره
کارداني ویژه  فارغ التحصيل شده اند، امكان استفاده مجدد از سهميه ایثارگران را ندارند. بعبارت دیگر فقط داوطلبان آزمون

و یا قبل از آن در  1400که داراي یكبار قبولي با استفاده از سهميه ایثارگران در آزمونهاي سال  1401دانشگاه فني و حرفه اي سال 
، غير انتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمي و سایر دوره هاي شهریه پرداز( هستند و از رشته «نوبت دوم»دوره هاي غير روزانه )شبانه 

 باشند. آیين نامه مذکور مي 4ي انصراف داده اند،مشمول ماده قبول
   بایست گواهي عدم ثبت نام و یا انصراف آیين نامه اجرایي فوق هستند مي 4الزم به توضيح است داوطلباني که مشمول ماده

 ائه نمایند.به دانشگاه یا موسسه آموزش عالي مربوط ار 1401خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولي سال 
 

 دفترچه راهنما: در مندرج  موسساتمشخصات و شرايط پذيرش ( اصالحات مربوط به ج

 قزوین * موسسه غيرانتفاعي کار استان

 :واحد قزوین

نشاني شرایط 
 عمومي:

http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/2021-01-28-10-47-33/2021-01-28-10-47-35 
 :واحد خرمدره

http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-07-11-07-28-07 

 :واحد رفسنجان

http://rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2019/04-16-08-59-04/371-2022-06-14-04-40-28 
https://somesara.tvu.ac.ir 

                                                      سرا                                                                                                                          ای صومعهگیالن * دانشکده فنی و حرفه استان

www.eshragh.ac.ir بجنورد -شمالی * موسسه غیرانتفاعی اشراق خراسان  استان 

  نشانی:

 ساختمان شماره یک-10شهید وزین -شهید وزین()13طالقانی شرقی -خیابان طالقانی شرقی-بجنورد
 ساختمان شماره دو – 1پالک -11روبروی کالنتری شماره -)شهید وزین(13طالقانی شرقی -خیابان طالقانی شرقی-بجنورد
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