
 (06/04/1400)  1400اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفهمقطع هاي دوره پذيرشهاي جديد جداول اصالحات و رشته محل

 

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

 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقي )کارداني ناپیوسته( - 12

 ظرفیت پذيرش نیمسال جنس پذيرش
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل

کد رشته 
 محل

دوره 
 تحصیلي

 استان
 اول دوم زن مرد

 مازندران روزانه 7960 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 مازندران روزانه 7961 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 مازندران دومنوبت  7962 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 7963 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 عمران )کارداني پیوسته( - 22

 خوزستان روزانه 7964 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 7965 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7966 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7967 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 معماري داخلي )کارداني پیوسته( - 58

 خوزستان روزانه 7968 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 7969 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7970 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7971 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 
 

 غیرانتفاعي در آنها پذيرش دارند(: -ها و مؤسسات غیردولتينامي که دانشگاههاي ثبت)مجموعه 2اصالح جدول شماره  –ب 
 

 کد و نام
 ناميمجموعه ثبت

 کد و نام
 ناميمجموعه ثبت

 کد و نام
 ناميمجموعه ثبت

 کد و نام
 ناميمجموعه ثبت

 امور اداري -43 امور اداري -34 عمران -22 الکترونيک -11
 امور زراعي و باغي -48 تربيت کودک و مديريت خانواده -35 معماري -23 ساخت و توليد -15
 صنايع غذايي -51 طراحي و دوخت -37 صنايع شيميايي -25 صنايع فلزي -18
 صنايع دستي -59 گرافيک -39 متالورژي -27 تأسيسات مکانيکي -19
 -- نقاشي -40 معدن -29 چوپ و مبلمان صنايع -20

 

 نامي(هاي ثبت)مجموعه 5اصالح جدول شماره  – ج
 

توانند عالوه بر مجموعه مي« افزار رايانهشبکه و نرم-68810»دارندگان ديپلم «: الکترونیک –11»نامي : اصالح مجموعه ثبت1ج
هاي محلنام کنند. اين افراد مجاز به انتخاب تمامي رشتهثبت «الکترونيک-11»نامي در مجموعه ثبت« کامپيوتر-14»نامي ثبت

 نامي هستند.مرتبط با اين مجموعه ثبت
 
 

به شرح « حسابداري-33»نامي مجموعه ثبتتمام کدهاي ديپلم مندرج در جدول «: حسابداري –33»نامي : اصالح مجموعه ثبت2ج
هاي شاخه نظري که صرفاً مجاز به به غير از ديپلم ،نامي هستندن مجموعه ثبتايمرتبط با هاي محلمجاز به انتخاب تمامي رشتهزير 

هاي شاخه نظري ديپلم، بنابراين هستند و تبلغات( حسابداري با گرايشنوع برنامه درسي ناپيوسته )هاي مرتبط با محلانتخاب رشته
 نيستند.( حسابداري بدون گرايشنوع برنامه درسي پيوسته)مرتبط با  هايمحلقادر به انتخاب رشته

 1400نام سال هاي مقطع کارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتنامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -(5) جدول شماره

مجموعه  کد
 ناميثبت

نام مجموعه 
 ناميثبت

 نام رشته تحصیلي در مقطع کارداني
نوع برنامه 

 درسي

های مورد دیپلم
پذیرش شاخه 

 نظری

 ایمورد پذیرش فني و حرفه دیپلم

نظام قدیم با کد رایانه  ای دیپلم های مورد پذیرش کاردانشکد رایانه
 ای مجازی

نظام سالي و ترمي 
ای واحدی  با کد رایانه

 دیپلم
 ـ36ـ3نظام جدید 

33 

ي
دار

ساب
ح

 

 - پيوسته حسابداري
 -اداري بازرگاني 

 -بازرگاني 
  -بانکداري 

-گري منشي
 –حسابداري 

4190 

حسابداري 
 -بازرگاني 

2470 – 
2471 

 –حسابداري 
41110 

6274 6230 6183 6172 

 حسابداري گرايش حسابرسي

 ناپيوسته

تمامي 
ديپلم هاي 

شاخه 
 نظري

8786 8535 8534 8524 

 8787 8788 8789 8790 حسابداري گرايش دولتي

 8791 9065 9079 9080 حسابداري گرايش صنعتي

 9155 9292 9420 9430 حسابداري گرايش مالي

 حسابداري گرايش مالياتي
61831 61721 9860 9782 

 تبليغات
 
 

 
 

 مشخصات و شرايط دانشگاه – د
 

 قم -قم * موسسه غيرانتفاعي حكمت  استان

 کوچه سوم -خيابان شهيد محمد ايماني -شهداي فردويادمان بعد از ميدان  –بلوار امام صادق)ع(  -پرديسان -قم نشاني:

 
 


