
هاي کاردانی نظام جدید  پذیرش دوره هاي امتحانی متناسب با هر یک از کدرشتههاي  چنین دیپلم هم و اي عناوین دیپلم، کد رایانه )3(جدول شماره 

 )»بدون آزمون«پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی( 1398 اي و مؤسسات غیرانتفاعی سال دانشگاه فنی و حرفه
 

 کد
 رشته

 امتحانی

ی
حان

امت
ته 

رش
ام 

ن
 

 عنوان رشته تحصیلی
 در دوره کاردانی

 هاي دیپلم اي حرفه دیپلم مورد پذیرش فنی و
 مورد پذیرش
  شاخه نظري
 با کد مجازي

 اي دیپلم هاي کد رایانه
 مورد پذیرش

 کاردانش

 با قدیم  نظام
 اي رایانه کد

 مجازي

 با جدید  نظام
  اي رایانه کد

 دیپلم

 نظام جدید 
3-3-6 

11 

ک
ونی

تر
لک

ا
 

 ـ الکترونیک عمومیالکترونیک 

 الکترونیک
4001 

 1201الکترونیک 
الکترونیک و 

مخابرات دریایی 
1361 

 71410الکترونیک 
الکترونیک و مخابرات 

 71420دریایی 
 9991 ریاضی فیزیک

9965 9964 9215 6215 
 9966 9967 9968 9970 رادیو تلویزیونـ الکترونیک 

 )ICT(اوري اطالعات ارتباطات و فنّ
99641 62151 9972 9971 
99711 99701 99671 99661 

 الکترونیک و ابزاردقیق -برق 
نگهداري تجهیزات پزشکی  و تعمیر

 آزمایشگاه تشخیص پزشکی -
    

15 

ید
ول

و ت
ت 

اخ
س

 

ماشین ابزار،  ماشین ابزار –ساخت و تولید 
سازي، مکانیک  قالب

عمومی، ماشین افزار 
و مکانیک عمومی، 
تراشکاري، فلزکاري 

4020 
 کشی صنعتی نقشه

4030 

 ساخت و تولید
1121 

کشی عمومی  نقشه
1111 

9991 فیزیکریاضی  71510ماشین ابزار   

6197 6103 6102 6101 
6201 6200 6199 6198 
6248 6206 6203 6202 

 سازيقالب –ساخت و تولید 
61981 61971 61021 61011 
62031 62021 62001 61991 

  62481 62061 
  -نقشه کشی عمومی 

 کشی و طراحی صنعتی نقشه

 طراحی صنعتی    

18 

ي
لز

ع ف
نای

ص
 

صنایع فلزي، صنایع  ـ جوشکاريصنایع فلزي 
 فلزي و مکانیک عمومی

4050 

 صنایع فلزي
1131 

 صنایع فلزي
9991 ریاضی فیزیک 71530  

6195 6194 6193 6192 
6212 6211 6204 6196 
6245 6244 6243 6213 
62451 61931 61921 6246 

 62671    صنایع فلزي -صنایع فلزي 

20 

ان
لم

 مب
ب و

چو
ع 

نای
ص

 

هاي سازهـ صنایع چوب و کاغذ 
  چوبی

صنایع چوب، صنایع 
چوب و درودگري، 

درودگري و تزیینات 
 داخلی، درودگري

 4070صنایع مبلمان 

صنایع چوب و 
 کاغذ
1161 

صنایع چوب و 
 مبلمان
72220 

9991 ریاضی فیزیک  

6107 6106 6105 6104 

6254 6253 6252 6251 

9531 6257 6256 6255 

62521 62511 61051 61041 

62561 62551 62541 62531 

 صنایع اوراق فشرده چوبی
   

62571 

پ 21
چا

 
9991 ریاضی فیزیک 78820چاپ  1171چاپ  4080چاپ  چاپ - چاپ  98501 61282 61281 6128 

تم 22
اخ

س
 ان

کارهاي عمومی  -ساختمان 
 ساختمان

 4090ساختمان 
 1301ساختمان 

نقشه برداري 
1311 

9991 ریاضی فیزیک 73210ساختمان   

6214 6187 6186 6185 
 برداري نقشه

 هاي بتونی اجراي ساختمان
 61871 9217 9214 6240 

 62141 92171   راهسازي

25 

ی
یای

یم
 ش

یع
صنا

 

صنایع  -صنایع شیمیایی
 شیمیایی

شیمی صنعتی، صنایع 
اپراتوري، (شیمیایی 

) شیمی آزمایشگاهی
4110 

صنایع شیمیایی 
1241 

صنایع شیمیایی 
71110 

 

 9991 ریاضی فیزیک
 9992 علوم تجربی

  61341 6134 

 برداري پاالیش گاز بهره
گرایش شیمی آزمایشگاهی 

 آرایشی بهداشتی
شیمی آزمایشگاهی گرایش 

 صنعتی

26 

ی
اج

نس
ع 

نای
ص

 

 ـ صنایع نساجیصنایع نساجی 
تکنولوژي نساجی، 

شیمی نساجی، 
 4120رنگرزي 

ی جصنایع نسا
1251 

صنایع نساجی 
9991 ریاضی فیزیک 72310  

61261 6127 6126 6125 



 کد
 رشته

 امتحانی

ی
حان

امت
ته 

رش
ام 

ن
 

 عنوان رشته تحصیلی
 در دوره کاردانی

 هاي دیپلم اي حرفه دیپلم مورد پذیرش فنی و
 مورد پذیرش
  شاخه نظري
 با کد مجازي

 اي دیپلم هاي کد رایانه
 مورد پذیرش

 کاردانش

 با قدیم  نظام
 اي رایانه کد

 مجازي

 با جدید  نظام
  اي رایانه کد

 دیپلم

 نظام جدید 
3-3-6 

لو 27
متا

ي
رژ

 

 گري ـ ریختهمتالورژي 
گري،  ریخته

مدلسازي، ذوب 
 4130فلزات 

9991 ریاضی فیزیک 71520متالورژي  1231متالورژي   61301 61291 6130 6129 

28 

ک
امی

سر
 

سرامیک صنعتی  ـ سرامیک صنعتیسرامیک 
 9991 ریاضی فیزیک 72210سرامیک   1261سرامیک  4140

9992 علوم تجربی  

9513 6237 6133 6132 
9891 9839 9838 9836 

 98911 98391 98361 

دن 29
مع

 

 ـ استخراج معدنمعدن 

آالت  معدن، ماشین
4150 

 1271معدن 
   9991 ریاضی فیزیک 72410معدن  1281سیمان 

6124 6123 

 وريافرگرایش وري سنگ افر
 هاي ساختمانیسنگ

وري اوري سنگ گرایش فرافر
 کاربردي تزئینی هايسنگ

30 

ي
بر

او
ن

 

دریانوردي (ناوبري  ـ ناوبريناوبري 
 9991 ریاضی فیزیک 14120ناوبري  1341ناوبري  4160) صیادي

  97581 9758 

31 

تر
لک

ا
ی

یای
در

ت 
را

خاب
و م

ک 
ونی

 

 مخابرات دریایی -الکترونیک 
الکترونیک و 

مخابرات دریایی 
4170 

الکترونیک و 
مخابرات دریایی 

1361 

الکترونیک و 
مخابرات دریایی 

71420 
     9991 ریاضی فیزیک

32 
ی

یای
در

ي 
ها

ور
موت

ک 
انی

مک
 

مکانیک موتورهاي  مکانیک موتورهاي دریایی
 4180دریایی 

مکانیک 
موتورهاي دریایی 

1351 

 مکانیک 
موتورهاي دریایی 

71630 
 6122 6207 61221  9991 ریاضی فیزیک

ور  34
ام

ي
دار

ا
 

اداري بازرگانی،  امو اداري
 4190گري  منشی

حسابداري 
 2471بازرگانی 

 حسابداري 
41110 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

9860 6230 6172 6171 
 61831 61721 61711 

35 

ك
ود

ت ک
ربی

ت
 

کودکیاري، بهیاري  کودكمربی ـ کودکیاري 
تربیت کودك  2491کودکیاري  4200

92210 

9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی
    

36 

ری
دی

م
ده

وا
خان

ت 
 

مدیریت خانواده  4210داري  خانه مدیریت خانواده 
2521 

تربیت کودك 
92210 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

6178 6177 6170 6169 
61771 61761 61691 9732 

  97321 61781 



 کد
 رشته

 امتحانی

ی
حان

امت
ته 

رش
ام 

ن
 

 عنوان رشته تحصیلی
 در دوره کاردانی

 هاي دیپلم اي حرفه دیپلم مورد پذیرش فنی و
 مورد پذیرش
  شاخه نظري
 با کد مجازي

 اي دیپلم هاي کد رایانه
 مورد پذیرش

 کاردانش

 با قدیم  نظام
 اي رایانه کد

 مجازي

 با جدید  نظام
  اي رایانه کد

 دیپلم

 نظام جدید 
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37 

ت
وخ

و د
ی 

اح
طر

 

طراحی و  - طراحی و دوخت
 دوخت

خیاطی، خیاطی و 
 4230دوخت تجارتی 

طراحی و دوخت 
2401 

طراحی و دوخت 
21220 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

6149 6148 6147 6146 
6153 6152 6151 6150 
9923 6229 6228 6227 
61481 61471 61461 9924 

 طراحی پوشاك
99241 99231 61521 61501 

40 

ی
سم

تج
ي 

ها
نر

ه
- 

ی
اش

نق
 

 نقاشی 2431نقاشی  4240هنر  نقاشی –هنرهاي تجسمی 
21120 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

9841 9840 9772 9541 
98411 9916 9907 9906 

  99071 99061 

43 

ی
دام

ور 
ام

 

ـ تکنولوژي پرورش امور دامی 
 دام

کشاورزي عمومی 
 امور دامی  3521امور دامی  4270

9992 علوم تجربی 81110  

9946 9857 9795 9486 

پرورش تکنولوژي ـ امور دامی 
 طیور

9952 9950 9948 9947 

 9953 9954 9956 9464 پرورش طیور

 9487 9502 9503 9504 بهداشتیار دامپزشکی

 9505 9506 94871 95021 پرورش زنبور عسل

تکثیر و پرورش آبزیان گرایش 
 آبزیان آب شیرین

95061 95051 95041 95031 

هاي  وردهافرکاربردي  -علمی
 97951 98571 99461 99471 بیولوژیک

 گاوداري صنعتی
  99561 99521 

 مرغداري صنعتی

48 

ی
اغ

و ب
ی 

راع
ر ز

مو
ا

 

ـ تکنولوژي امور زراعی و باغی 
 تولیدات باغی

کشاورزي عمومی 
4270 

 امور زراعی و باغی
3541 

 81120امور زراعی 
9992 علوم تجربی 81210امور باغی   

6217 6216 6145 6144 

ـ تکنولوژي  امور زراعی و باغی
 تولیدات زراعی

9443 6231 6219 6218 

ـ تکنولوژي  امور زراعی و باغی
 گیاه پزشکی

9447 9446 9445 9444 

 9450 9451 9452 9456 هاي خوراکی تولید قارچ

 9458 9459 9461 9462 تولید نهال

برداري گیاهان  تولید و بهره
 دارویی و معطر

9803 9802 9480 9463 

 9915 61451 62181 62191 تولید و پرورش سبزي و صیفی

 گل و گیاهان زینتی
94511 94501 94431 62311 
94611 94591 94581 94561 

   98031 

50 

ین
اش

م
 

زي
ور

شا
ي ک

ها
 

 – هاي کشاورزي ماشین
هاي مکانیزاسیون ماشین

 کشاورزي

هاي کشاورزي  ماشین
4280 

هاي  ماشین
 کشاورزي 

3551 

هاي  ماشین
 کشاورزي 

71620 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  

9492 9491 8849 6141 

مکانیک  – هاي کشاورزي ماشین
 هاي کشاورزي ماشین

9496 9495 9494 9493 

 9497 9498 9499 94911 انتقال و توزیع آب کشاورزي
94991 94971 94941 94921 



 کد
 رشته

 امتحانی

ی
حان

امت
ته 

رش
ام 

ن
 

 عنوان رشته تحصیلی
 در دوره کاردانی

 هاي دیپلم اي حرفه دیپلم مورد پذیرش فنی و
 مورد پذیرش
  شاخه نظري
 با کد مجازي

 اي دیپلم هاي کد رایانه
 مورد پذیرش

 کاردانش

 با قدیم  نظام
 اي رایانه کد

 مجازي

 با جدید  نظام
  اي رایانه کد

 دیپلم

 نظام جدید 
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52 

ی
سیق

مو
 

 4300موسیقی  ساز ایرانینوازندگی 

مبانی  –موسیقی 
آهنگ سازي 

2445 
 –موسیقی 

نوازندگی ساز 
 2443ایرانی 

 –موسیقی 
نوازندگی ساز 

 2444جهانی 

 نوازندگی –موسیقی 
 21150ساز ایرانی 

نوازندگی  -موسیقی
 21160 ساز جهانی
 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

9943 9942 9941 9936 
99431 99421 99411 99361 

53 

ري
شگ

رد
و گ

ي 
دار

هتل
 

 - - - هتلداري
 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

6222 6221 6220 6174 
62241 62201 61741 6224 

54 

قل
و ن

ل 
حم

 

 حمل و نقل ترافیک شهري
 حمل و نقل - -

14110 
 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی    97301 9730 

 حمل و نقل

55 

ک
ونی

اتر
مک

 

 مکاترونیک  - - مکاترونیک صنعتی
 9991 ریاضی فیزیک 78810

99701 9972 9971 9970 
   99711 

56 

ی
مای

یان
پو

 

 - )انیمیشن(پویانمایی
پویانمایی 

 ) انیمیشن(
2365 

 ) انیمیشن(پویانمایی 
21130 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی
   

62322 

گر 57
فتو

ک
افی

 
گرافیک  –فتو  - - فتوگرافیک گرایش عکاسی

28820 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

99041 9921 9908 9904 
  99211 99081 

58 

ی
خل

دا
ي 

ار
عم

م
 

 معماري داخلی

مرمت آثار  -
 2371فرهنگی 

معماري داخلی 
21210 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

9773 6190 6189 6188 

 نگهداري و مرمت ساختمان
61901 61891 61881 9922 

   99221 

59 

ی
ست

ع د
نای

ص
 

 فرش دستباف

 4260صنایع دستی 
 4250فرش 
 4240هنر 

صنایع دستی 
2421 

 فرش –صنایع دستی
21410 

 9991 ریاضی فیزیک
9992 علوم تجربی  
9993 علوم انسانی  

 9994 علوم و معارف اسالمی

6225 6136 6135 6131 
 6226 6237 9836 9837 زنی قلم

 9838 9839 9842 9843 هنرهاي چوبی
کاربردي طراحی و  –علمی 

 ساخت طال و جواهر
9847 9846 9845 9844 
9888 9887 9886 9869 
9918 9917 9891 9890 
9850 9945 9944 9926 
61351 61311 9940 9889 
62371 62261 62251 61361 
98461 98391 98361 97371 
98881 98871 98691 98471 
99181 99171 99161 98911 
99451 99441 99401 99261 

 


