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آموزشي

كد زيرگروه 
 آموزشي

 مرتبط هاي ديپلم  هاي تحصيلي عناوين رشته
  پذيرش مورد

صنعت
 

101 

 - برق فني كارداني هواپيما، اويونيك فني كارداني صنعتي، الكترونيك فني كارداني ،)ICT( اطالعات فناوري و ارتباطات فني كارداني
 - برق فني كارداني مترو، برق -  برق فني كارداني صنعتي، برق - برق فني كارداني زرهي، خودروهاي برق - برق فني كارداني انتقال،

 رسانه فني كارداني توزيع، - برق فني كارداني الكتريكي، هاي ماشين نگهداري و تعمير - برق فني كارداني ساختمان، الكتريكي تاسيسات
 سيستم فني كارداني صدابرداري، تجهيزات - رسانه فني كارداني برداري، تصوير تجهيزات - رسانه فني كارداني فني، ارتباطات -

 -  مخابرات فني كارداني كنترل، فني كارداني روستايي،) ICT( اطالعات و ارتباطات فناوري فني كارداني مترو، رلكنت و سيگنالينگ
 مراكز - مخابرات فني كارداني فيبرنوري، و كابل - مخابرات فني كارداني راديويي، انتقال -  مخابرات فني كارداني ها، داده ارتباطات

 حفاري دستگاه برق تعميرات و نگهداري فني كارداني مترو، مخابرات فني كارداني سوئيچينگ،

  فيزيك رياضي
  مهارتي

102  
 كاري، ورق - جواهر و طال فني كارداني گري، ريخته - جواهر و طال فني كارداني جوشكاري، فني كارداني جوش، بازرسي فني كارداني
 فني كارداني گري، ريخته - متالورژي فني كارداني آلومينيوم، توليد - متالورژي فني كارداني فلزات، آزمون - متالورژي فني كارداني

  فوالد نورد - متالورژي

103  

 نگهداري و تعمير فني كارداني بنادر، آالت ماشين و تجهيزات فني كارداني دقيق، ابزار فني كارداني برقي، پله و آسانسور فني كارداني
 فني كارداني خودرو، كيفيت كنترل فني كارداني آالت، ماشين - چاپ صنايع فني كارداني آالت، ماشين روانكاري فني كارداني هواپيما،
 فني كارداني كمپرسور، و پمپ - مكانيك فني كارداني خانگي، لوازم فني كارداني گازرساني، فني كارداني مكانيكي، قطعات كيفيت كنترل

 آالت ماشين تعميرات - مكانيك فني كارداني فرايندي، ثابت تجهيزات - مكانيك فني كارداني ساختمان، مكانيكي تاسيسات - مكانيك
 - مكانيك فني كارداني پالستيك، هاي قالب توليد و ساخت - مكانيك فني كارداني گازي، هاي توربين - مكانيك فني كارداني صنعتي،
 توليد و ساخت - مكانيك فني كارداني فلزي، هاي قالب توليد و ساخت - مكانيك فني كارداني دايكاست، هاي قالب توليد و ساخت
 مكانيك - مكانيك فني كارداني صنعتي، تاسيسات مكانيك -  مكانيك فني كارداني افزار، ماشين - مكانيك فني كارداني فورج، هاي قالب

 كارداني مكانيكي، هاي سيستم مونتاژ - مكانيك فني كارداني راهسازي، هاي ماشين مكانيك - مكانيك فني كارداني زرهي، خودروهاي
 فني كارداني صنعتي، كشي نقشه فني كارداني مترو، مكانيك فني كارداني خودرو، مكانيك فني كارداني حرارتي،  نيروگاه - مكانيك فني

 تعميرات و نگهداري فني كارداني پهپاد، بدنه و موتور - دفاعي تجهيزات) نت( تعميرات و نگهداري فني كارداني مهمات، نگهداري
  حفاري دستگاه مكانيك

104  
 گسترده، هاي شبكه و اينترنت - اطالعات فناوري فني كارداني كامپيوتري، هاي شبكه فني كارداني اي، رايانه سازي بازي فني كارداني
 هاي سيستم -  كامپيوتر فني كارداني رسانه، - اطالعات فناوري فني كارداني شهر، الكترونيكي خدمات - اطالعات فناوري فني كارداني

  كامپيوتري سازي برنامه - افزار نرم فني كارداني كامپيوتري،

105  

 فني كارداني بتن، - عمران فني كارداني ها، پيمان امور - عمران فني كارداني شهرسازي، فني كارداني آهن، راه برداري بهره فني كارداني
 ابنيه و خط - عمران فني كارداني شهري، نقل و حمل - عمران فني كارداني سازي، تونل - عمران فني كارداني شهري، ترافيك - عمران
 -  عمران فني كارداني آبي، هاي سازه -  عمران فني كارداني راهسازي، - عمران فني كارداني راهداري، - عمران فني كارداني مترو،
 و شبكه - عمران فني كارداني شبكه، و سد - عمران فني كارداني مترو، هاي سازه - عمران فني كارداني ساخته، پيش هاي سازه
 فني كارداني زميني، زير هاي آب منابع - عمران فني كارداني فاضالب، خانه تصفيه و شبكه - عمران فني كارداني آب، خانه تصفيه
 فني كارداني روستايي، معماري - معماري فني كارداني ساختمان، مرمت و نگهداري - عمران فني كارداني مسير، برداري نقشه - عمران
  كارگاهي برداري نقشه فني كارداني شهري، معماري - معماري

  صنعت - انرژي مميزي فني كارداني ساختمان، -  انرژي مميزي فني كارداني  106

107  
 -  سراميك صنايع فني كارداني حفاري، اسيد و سيمان فني كارداني حفاري، سيال فني كارداني گاز، و نفت هاي چاه حفاري فني كارداني

 كارداني حفاري، عمليات فني كارداني كيفيت، كنترل - سيمان صنايع فني كارداني توليد، خط - سراميك صنايع فني كارداني آزمايشگاه،
 تزئيني، هاي  سنگ فراوري -   معدن فني كارداني حفاري، -  معدن فني كارداني اكتشاف، -  معدن فني كارداني استخراج، - معدن فني

  سيمان توليد - مواد فني كارداني معدني، مواد فراوري -  معدن فني كارداني ساختماني، هاي سنگ فراوري -  معدن فني كارداني
  مترو ايمني فني كارداني فني، حفاظت و كار ايمني فني كارداني فرودگاهي، زميني ايمني فني كارداني  108

109  
 كارداني پزشكي، تشخيص آزمايشگاه تجهيزات - پزشكي تجهيزات فني كارداني ها، فرآورده حمل و نگهداري - خون انتقال فني كارداني

 دارويي صنايع فني كارداني عمل، اتاق پزشكي تجهيزات فني كارداني استريليزاسيون، و عفوني كنترل تجهيزات - پزشكي تجهيزات فني
  كيفيت كنترل - دارويي صنايع فني يكاردان دارو، توليد -

  فيزيك رياضي
  تجربي علوم

  مهارتي
  فيزيك رياضي  PPL خلباني - هوانوردي فني كارداني پرواز، دسيپچري فني كارداني  110

  خودرو قطعات تامين و لجستيك فني كارداني  111  مهارتي

112  
 فني كارداني خودرو، فومي و كامپوزيتي قطعات - پليمر فني كارداني خودرو، تزئيني و الستيك پالستيك، قطعات - پليمر فني كارداني
 -  آزمايشگاهي شيمي فني كارداني بهداشتي، و آرايشي ها، شوينده - آزمايشگاهي شيمي فني كارداني غذايي، صنايع پساب و آب تصفيه
 آلكالي، كلر توليد خط - شيميايي صنايع فني كارداني گاز، پااليش -  شيميايي صنايع فني كارداني پالستيك، صنايع فني كارداني صنعتي،
 نفت فني كارداني فراورش، و توليد عمليات - گاز فني كارداني الستيك، صنايع فني كارداني سازي، رنگ - شيميايي صنايع فني كارداني

  فراورش و توليد عمليات -
  فيزيك رياضي
  تجربي علوم

  113  مهارتي
 فني كارداني خوراكي، روغن - غذايي صنايع فني كارداني آرد، -  غذايي صنايع فني كارداني غذايي، - آزمايشگاهي شيمي فني كارداني
 صنايع فني كارداني قند، - غذايي صنايع فني كارداني خشكبار، فراوري - غذايي صنايع فني كارداني سازي، شيريني - غذايي صنايع
 -  غذايي صنايع فني كارداني نان، - غذايي صنايع فني كارداني گزسازي، - غذايي صنايع فني كارداني كنسرو، و كمپوت - غذايي

  كشاورزي محصوالت سازي ذخيره -غذايي فني كارداني ها، نوشيدني

114  
 مبلمان صنايع فني كارداني كاغذ، و خمير صنايع فني كارداني مبلمان، توليد -  چوب صنايع فني كارداني كفش، توليد فني كارداني
 -  نساجي صنايع فني كارداني پوست، و چرم - نساجي صنايع فني كارداني ماشيني، فرش توليد - نساجي صنايع فني كارداني اي، صفحه

  ريسندگي

كشاورزي
  

201  
 نهال و بذر توليد - طبيعي منابع فني كارداني بياباني، مناطق احيا - طبيعي منابع فني كارداني آبخيزداري، - طبيعي منابع فني كارداني
 -  طبيعي منابع فني كارداني تلفيقي، جنگلداري - طبيعي منابع فني كارداني جنگلداري، - طبيعي منابع فني كارداني مرتعي، و جنگلي
  مرتعداري - طبيعي منابع فني كارداني طبيعي، منابع حمايت و حفاظت

  تجربي علوم
  مهارتي

202  

 روغني، هاي دانه توليد - زراعي امور فني كارداني قند، چغندر توليد - زراعي امور فني كارداني برنج، توليد - زراعي امور فني كارداني
 زراعي، توليدات - زراعي امور فني كارداني نيشكر، توليد - زراعي امور فني كارداني جو، و گندم توليد - زراعي امور فني كارداني
 خوراكي، هاي قارچ توليد - باغباني فني كارداني صيفي، و سبزي توليد - باغباني فني كارداني فرنگي، توت پرورش - باغباني فني كارداني
 نهال، پرورش و توليد -  باغباني فني كارداني معتدله، مناطق هاي ميوه توليد -  باغباني فني كارداني مركبات، توليد - باغباني فني كارداني
 خرما، فراوري و توليد - باغباني فني كارداني پسته، فراوري و توليد - باغباني فني كارداني انگور، فراوري و توليد - باغباني فني كارداني
 باغي، توليدات - باغباني فني كارداني زيتون، فراوري و توليد - باغباني فني كارداني زعفران، فراوري و توليد - باغباني فني كارداني
 معطر، و دارويي گياهان - باغباني فني كارداني زينتي، گياهان و گل - باغباني فني كارداني اي، گلخانه توليدات - باغباني فني كارداني
  پزشكي گياه فني كارداني
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آموزشي
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 مرتبط هاي ديپلم  هاي تحصيلي عناوين رشته
  پذيرش مورد

كشاورزي
  

203  
 دامپزشكي، آزمايشگاهي علوم اي حرفه كارداني دامپزشكي، ياري بهداشت اي حرفه كارداني دامي، محصوالت بهداشت اي حرفه كارداني
 طيور، صنعتي پرورش - دامپروري فني كارداني عسل، زنبور پرورش - دامپروري فني كارداني اسب، پرورش - دامپروري فني كارداني
  تجربي علوم  گاو صنعتي پرورش - دامپروري فني كارداني

  مهارتي
204  

 ماهيان پرورش و تكثير - شيالت فني كارداني زينتي، آبزيان پرورش و تكثير - شيالت فني كارداني آبزيان، بهداشت اي حرفه كارداني
 فني كارداني آبي، گرم ماهيان پرورش و تكثير -  شيالت فني كارداني سردآبي، ماهيان پرورش و تكثير - شيالت فني كارداني خاوياري،
 برداري بهره و صيد - شيالت فني كارداني آبزيان، منابع و ذخاير از حفاظت - شيالت فني كارداني ميگو، پرورش و تكثير -  شيالت
  شيالتي محصوالت فراوري - شيالت فني كارداني آبزيان،

 -  مكانيك فني كارداني باغي، و زراعي هاي ماشين مكانيك - مكانيك فني كارداني صيادي، شناورهاي مكانيك - مكانيك فني كارداني  205
  طبيعي منابع هاي ماشين مكانيك -  مكانيك فني كارداني دام، خوراك فراوري هاي ماشين مكانيك

  فيزيك رياضي
  تجربي علوم

  مهارتي
  روستايي توسعه - كشاورزي ترويج اي حرفه كارداني  206

  تجربي علوم
  مهارتي

 و آب فني كارداني خاك، بهسازي و زهكشي - خاك و آب فني كارداني كشاورزي، آب توزيع و انتقال - خاك و آب فني كارداني  207
  كشاورزي اراضي عمران - خاك

 و گوشت -  غذايي صنايع فني كارداني لبني، هاي فراورده و شير - غذايي صنايع فني كارداني بيولوژيك، هاي فراورده اي حرفه كارداني  208
  گوشتي هاي فراورده

  كشاورزي مكانيزاسيون فني كارداني  209
  فيزيك رياضي
  تجربي علوم

  مهارتي

مديريت
 و 

خدمات
 

اجتماعي
  

301  

 و دهياري امور اي حرفه كارداني زيارت، و حج امور اي حرفه كارداني احوال، ثبت امور اي حرفه كارداني تعاون، امور اي حرفه كارداني
 اي حرفه كارداني تاكسيراني، اي حرفه كارداني صنفي، واحدهاي بهداشت و ايمني اي حرفه كارداني محله، امور اي حرفه كارداني شوراها،
 اي حرفه كارداني تشريفات، امور - مديريت اي حرفه كارداني اداري، امور - مديريت اي حرفه كارداني خودرو، فروش از پس خدمات
 هاي تشكل سرپرستي - مديريت اي حرفه كارداني صنفي، واحدهاي وري بهره - مديريت اي حرفه كارداني دفتري، امور - مديريت
  هواپيما ميهمانداري اي حرفه كارداني تجاري، هاي مجتمع سرپرستي - مديريت اي حرفه كارداني صنفي،

  انساني علوم
  مهارتي

302  
 امور - حقوق اي حرفه كارداني قضايي، معاضدت و ارشاد - حقوق اي حرفه كارداني اصناف، حقوقي مشاوره - بازرگاني اي حرفه كارداني
 دستياري - حقوق اي حرفه كارداني قضايي، خدمات - حقوق اي حرفه كارداني ثبتي، حقوق - حقوق اي حرفه كارداني قضايي، ضابطين
  حقوقي نگارش - حقوق اي حرفه كارداني اختالف، حل شوراي - حقوق اي حرفه كارداني قضايي،

303  
 داري، مطب -  سالمت خدمات اي حرفه كارداني داروياري، -  سالمت خدمات اي حرفه كارداني تربيت، و اصالح اي حرفه كارداني
 -  اجتماعي مددكاري اي حرفه كارداني اجتماعي، اورژانس - اجتماعي مددكاري اي حرفه كارداني ياري، كودك اي حرفه كارداني

 سالمندان، مراقبت - اجتماعي مددكاري اي حرفه كارداني كودك، مددكاري -  اجتماعي مددكاري اي حرفه كارداني خانواده، مددكاري
  مردمي هاي مشاركت اي حرفه كارداني

  فيزيك رياضي
  تجربي علوم
  انساني علوم

  مهارتي

304  
 خانه مربي تربيت اي حرفه كارداني دبستاني، پيش مربي تربيت اي حرفه كارداني شهروندي، هاي آموزش مربي تربيت اي حرفه كارداني
 كارداني ذهني، توان كم كودكان مربي تربيت اي حرفه كارداني ويژه، نيازهاي با كودكان مربي تربيت اي حرفه كارداني نوجوان، و كودك
 سياسي، مروج تربيت اي حرفه كارداني مهدكودك، مربي تربيت اي حرفه كارداني ناشنوا، و شنوا كم كودكان مربي تربيت اي حرفه

  انساني علوم  آموزشي تكنولوژي اي حرفه كارداني
 و ايمني اي حرفه كارداني شهري، نجات و امداد اي حرفه كارداني سوانح، امداد اي حرفه كارداني شهري، حريق اطفاي اي حرفه كارداني  305  مهارتي

  ساختماني تصرفات حفاظت

 -  مديريت اي حرفه كارداني خدمات، و كاال توزيع سرپرستي - مديريت اي حرفه كارداني بندري، خدمات - مديريت اي حرفه كارداني  306
  تامين زنجيره و لجستيك

307  
 حراست و انتظامات اي حرفه كارداني سازماني، اطالعات حفاظت امور اي حرفه كارداني سازماني، حفاظت و ايمني امور اي حرفه كارداني
 اطالعات حفاظت اي حرفه كارداني نظامي، اطالعات آوري جمع اي حرفه كارداني اطالعات، فيزيكي تامين اي حرفه كارداني فيزيكي،
  انتظامي ويژه عمليات اي حرفه كارداني نظامي، و سياسي

  فيزيك رياضي
  تجربي علوم
  انساني علوم

  مهارتي

308  

 اي حرفه كارداني بازاريابي، اي حرفه كارداني بيمه، امور اي حرفه كارداني بورس، امور اي حرفه كارداني بانكي، امور اي حرفه كارداني
 بازرگاني اي حرفه كارداني انبارداري، - بازرگاني اي حرفه كارداني نمايشگاهي، امور - بازرگاني اي حرفه كارداني گمركي، امور - بازرگاني

 كارداني صنعتي، حسابداري - حسابداري اي حرفه كارداني دولتي، حسابداري - حسابداري اي حرفه كارداني امالك، مشاوره خدمات -
 حسابداري - حسابداري اي حرفه كارداني مالياتي، حسابداري - حسابداري اي حرفه كارداني مالي، حسابداري - حسابداري اي حرفه

 مديريت اي حرفه كارداني بيمه، هاي شركت حسابداري اي حرفه كارداني حسابرسي، - حسابداري اي حرفه كارداني صنفي، واحدهاي
  كار و كسب

309  

 كارداني اندام، پرورش پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني جسماني، آمادگي پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني
 بدني تربيت اي حرفه كارداني تيراندازي، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني تكواندو، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه

 پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني ميداني، و دو پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني جودو، پايه مربيگري -
 كارداني شطرنج، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني سواركاري، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني ژيمناستيك،

 -  بدني تربيت اي حرفه كارداني فوتبال، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني شنا، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه
 كشتي، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني كاراته، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني فوتسال، پايه مربيگري
 كارداني واليبال، پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني كوهنوردي، و پيمايي كوه پايه مربيگري -  بدني تربيت اي حرفه كارداني
 ملي رزم ورزش پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني اي، زورخانه و پهلواني ورزش پايه مربيگري -  بدني تربيت اي حرفه
 كارداني ان،سالمند ورزش مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني برداري، وزنه پايه مربيگري - بدني تربيت اي حرفه كارداني ايران،
  ورزشي كار و كسب مديريت اي حرفه كارداني ورزشي، خبرنگاري اي حرفه كارداني معلولين، ورزش مربيگري - بدني تربيت اي حرفه

  مردانه پيرايش اي حرفه كارداني زنانه، پيرايش اي حرفه كارداني زنانه، آرايش اي حرفه كارداني  310
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401  
 كارداني ويراستاري، - فرهنگي امور اي حرفه كارداني موزه، امور -  فرهنگي امور اي حرفه كارداني فرهنگي، امور اي حرفه كارداني
 كارداني نوجوان، و كودك فرهنگي امور مربي تربيت اي حرفه كارداني تبليغات، اي حرفه كارداني رساني، اطالع و كتابداري امور اي حرفه
  عمومي روابط اي حرفه

  فيزيك رياضي
  تجربي علوم
  انساني علوم

  اسالمي تربيت و انديشه مروج اي حرفه كارداني سرايي، مرثيه و مديحه اي حرفه كارداني كريم، قرآن مربي تربيت اي حرفه كارداني  402  مهارتي

  خبرنگاري اي حرفه كارداني  403
  فيزيك رياضي
  تجربي علوم
  انساني علوم

  مهارتي
404  

 متون و مكتوب آثار - اسپانيولي زبان مترجمي اي حرفه كارداني شنيداري، و ديداري آثار - اسپانيولي  زبان مترجمي اي حرفه كارداني
 و مكتوب آثار - انگليسي زبان مترجمي اي حرفه كارداني شنيداري، و ديداري آثار - انگليسي زبان مترجمي اي حرفه كارداني رسمي،
 آثار - فرانسوي زبان مترجمي اي حرفه كارداني شنيداري، و ديداري آثار - فرانسوي زبان مترجمي اي حرفه كارداني رسمي، متون

  رسمي متون و مكتوب
  نشر و چاپ اي حرفه كارداني چاپ، طراحي - چاپ اي حرفه كارداني پوشاك، چاپ -  چاپ اي حرفه كارداني  405

  مهارتي

406  
 -  دستي صنايع اي حرفه كارداني دستباف، فرش - دستي صنايع اي حرفه كارداني سنتي، كاشي و سفال - دستي صنايع اي حرفه كارداني

 طال اي حرفه كارداني قيمتي، هاي سنگ تراش - جواهر و طال اي حرفه كارداني كفش، و كيف طراحي اي حرفه كارداني چوبي، مصنوعات
  سازي مليله - رجواه و طال اي حرفه كارداني دست، با زيورآالت ساخت -  جواهر و

407  
 اي حرفه كارداني آبگينه، - تجسمي هنرهاي اي حرفه كارداني داخلي، معماري - معماري اي حرفه كارداني خوشنويسي، اي حرفه كارداني
 اي حرفه كارداني نقاشي، - تجسمي هنرهاي اي حرفه كارداني گرافيك، - تجسمي هنرهاي اي حرفه كارداني عكاسي، -  تجسمي هنرهاي
  ديواري نقاشي - تجسمي هنرهاي اي حرفه كارداني ايراني، نقاشي - تجسمي هنرهاي

  لباس طراحي اي حرفه كارداني لباس، تكنولوژي و دوخت اي حرفه كارداني  408
  هتلداري اي حرفه كارداني گردشگري، اي حرفه كارداني قنادي، اي حرفه كارداني آشپزي، اي حرفه كارداني  409

410  
 -  سينما اي حرفه كارداني برداري، تصوير -  سينما اي حرفه كارداني فيلم، تدوين -  سينما اي حرفه كارداني انيميشن، اي حرفه كارداني

 سازي، فيلم -  سينما اي حرفه كارداني صدابرداري، - سينما اي حرفه كارداني ويژه، هاي جلوه - سينما اي حرفه كارداني فيلم، توليد و تهيه
 اي، رايانه هاي بازي هنري كارگرداني اي حرفه كارداني خبري، عكاسي اي حرفه كارداني نويسي، نامه فيلم - سينما اي حرفه كارداني
  كارگرداني كمك اي حرفه كارداني

  كالسيك ساز نوازندگي اي حرفه كارداني ايراني، ساز نوازندگي -  موسيقي اي حرفه كارداني ايراني، آواز - موسيقي اي حرفه كارداني  411
  صحنه طراحي - نمايشي هنرهاي اي حرفه كارداني گريم، اي حرفه كارداني بازيگري، اي حرفه كارداني  412
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