
 1401 ای حرفه و فنی کاردانی های رشته لیست

رشته های فنی و حرفه ای دارای طرفداران بسیار زیادی می باشند. خوشبختانه تنوع رشته نیز در کلیه گرایش 

ای باال است و هر شخصی می تواند طبق عالقه خود رشته ای را انتخاب نماید. برخی از این های فنی و حرفه

ر سبب شده است تا پذیرش در دانشگاه رشته ها طرفداران بیشتری نسبت به سایر رشته ها دارند که همین ام

های این رشته کمی سخت تر شود. در واقع، افراد می توانند بدون شرکت در کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی 

در سایر رشته ها ثبت نام نمایند؛ اما، برای ثبت نام در این رشته ها باید در کنکور شرکت کنند. افراد عالقه 

لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه  ای انتخاب هر یک از رشته ها ابتدا باید بامند به فنی و حرفه ای، بر

 . آشنا شده و سپس یکی از آن ها را انتخاب نمایند ای

اگر که شما هم به رشته های فنی و حرفه ای عالقه دارید و می خواهید به طور کامل با لیست رشته های 

ما در ادامه مقاله تمامی رشته های فنی کاردانی فنی و حرفه ای آشنا شوید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. 

  .و حرفه ای را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

 .زیررشته می باشد 40زیرشاخه و بیش از  4رشته فنی و حرفه ای شامل 

  

  

 معرفی لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه ای

ای بسیار زیاد می باشد که تمامی داوطلبان می توانند همان طور که بیان شد، تعداد رشته های فنی و حرفه 

طبق عالقه و نیاز خود یکی از آن ها را انتخاب نمایند. در واقع، این افراد هر ساله می توانند نسبت به ثبت نام 

 و انتخاب رشته های مقطع کاردانی اقدام نمایند. این افراد، می توانند هم از طریق کنکور و هم از طریق سوابق

تحصیلی در دانشگاه و در این رشته ها ثبت نام نمایند. البته، الزم به ذکر است تا بدانید که پذیرش در رشته 

لیست رشته های کاردانی  های پر طرفدار فنی و حرفه ای، فقط از طریق کنکور می باشد. هر ساله، تمامی

  .ی شوندتوسط سازمان سنجش در دفترچه فنی و حرفه ای بیان م فنی و حرفه ای

  

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


 لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه ای بدون آزمون

برخی از رشته هایی که برای ثبت نام در دانشگاه های مختلف نیازی به شرکت در کنکور نمی باشد، شامل 

  :موارد زیر می باشند

 هتلداری و گردشگری طراحی و دوخت صنایع شیمیایی الکترونیک

 حمل و نقل گرافیک صنایع نساجی ساخت و تولید

 متالورژی صنایع فلزی
 -هنرهای تجسمی 

 نقاشی
 مکاترونیک

 پویانمایی امور دامی سرامیک تاسیسات مکانیکی

صنایع چوب و 

 مبلمان
 معماری داخلی امور زراعی و باغی معدن

 صنایع دستی ماشین های کشاورزی علوم دریایی چاپ

 صنایع غذایی  امور اداری عمران
انرژی تجدید پذیر 

 خورشیدی

 معماری
تربیت کودک و 

 مدیریت خانواده
 - موسیقی

  

 لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه ای با آزمون

افراد اگر که به رشته های ذکر شده در قسمت قبل عالقه ندارد و می خواهند در رشته های دیگر درس 

بخوانند، برای ثبت نام در دانشگاه ها باید در کنکور شرکت نموده و درصد و تراز قبولی را کسب نمایند. زیرا، 

برای پذیرش دانشگاه ها قبولی در  این برخی از رشته ها طرفداران بیشتری نسبت به سایر رشته ها دارند و

کنکور را معیار قرار داده اند. برخی از مهم ترنی و پرطرفدار ترین رشته های فنی و حرفه ای با آزمون، شامل 

  :موارد زیر می باشند

 الکترونیک عمومی 

 الکترونیک رادیو و تلویزیون 



 (ICT)  اطالعاتارتباطات و فناوری 

 تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 

 سخت افزار کامپیوتر 

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 نقشه کشی عمومی 

 نقشه کشی و طراحی صنعتی 

 مکانیک خودرو 

  صنایع آالت ماشین –مکانیک صنایع 

  خودرو نگهداری و تعمیر کاربردی –علمی 

  مطبوع تهویه و مرکزی حرارت –تأسیسات 

 صنایع چوب و کاغذ سازه های چوبی 

 ساختمان کارهای عمومی ساختمان 

 نقشه کشی معماری معماری 

 صنایع شیمیایی 

 (شیمی آزمایشگاهی )گرایش آرایشی بهداشتی 

 (شیمی آزمایشگاهی )گرایش صنعتی 

 الکترونیک و مخابرات دریایی 

 مکانیک موتورهای دریایی 

  جواهر و طال ساخت و طراحی کاربردی –علمی 

 (تکثیر و پرورش آبزیان )گرایش آبزیان آب شیرین 

 امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی 

  صیفی و سبزی پرورش و تولید کاربردی –علمی 

 گرافیک  

 تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی 

 خدمات پس از فروش خودرو  

 کنترل کیفیت خودرو  

 کاریجوش 

 حرارت مرکزی و تهویه مطبوع  

 ریخته گری  

 حسابداری گرایش حسابرسی  

 حسابداری گرایش دولتی  

 تبلیغات  



 حسابداری گرایش مالیاتی 

 فتوگرافیک عکاسی  

 نقاشی 

 گیاه پزشکی  

 مکانیزاسیون کشاورزی 

 هتلداری 

 دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

ای کاردانی فنی و حرفه ای ثبت نام کنند، باید با شرایط، زمان و نحوه ثبت افرادی که می خواهند در رشته ه

نام نیز به خوبی آشنا شوند. تمامی این اطالعات هر ساله توسط سازمان سنجش در دفترچه مربوطه بیان شده 

ایند. البته، و منتشر می شود. لذا، افراد برای آشنایی و کسب اطالعات بیشتر باید دفترچه مربوطه را دانلود نم

، دفترچه سال های 1402-1401الزم به ذکر است تا بدانید که بهتر است تا عالوه بر دفترچه سال تحصیلی 

 1402-1401گذشته را نیز مورد مطالعه قرار دهید. الزم به ذکر است تا بدانید که دفترچه سال تحصیلی 

چه از سمت سازمان سنجش منتشر هنوز توسط سازمان سنجش منتشر نشده است. به محض این که دفتر

 ادامه در ها، دفترچه این دانلود برای شود، مقاله بر روز شده و لینک دانلود آن در جدول قرار داده خواهد شد.

  .باشید همراه ما با

  

 –دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای 

 1400 اول نیمسال
 دانلود دفترچه 

دانلود لیست رشته محل های کاردانی فنی و حرفه ای 

 1400 دوم نیمسال –
 دانلود دفترچه 

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید 1401 دفترچه رشته های بدون کنکور فنی و حرفه ای جهت دانلود

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/01/دانلود-دفترچه-ثبت-نام-کاردانی-فنی-و-حرفه-ای-–-نیمسال-اول-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/01/دانلود-لیست-رشته-محل-های-کاردانی-فنی-و-حرفه-ای-–-نیمسال-دوم-1400.pdf
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 مشاوره انتخاب رشته های فنی و حرفه ای

تمامی افراد اعم از مرد و زن، بهتر است که در زمان انتخاب رشته، از مشاور کمک بگیرند. اما، آن مشاور، باید 

تمامی ویژگی های یک مشاور خوب را دارا بوده و با تجربه باشد. برخی از افراد بنا به دالیل مختلفی بدون پس 

خی از مراکز مشاوره می روند و بدون جمع آوری اطالعات و آشنایی با آن ها، از آن ها مشاوره و جو به سراغ بر

می گیرند. در این هنگام، ممکن است که در آینده و در انتخاب رشته با شکست رو به رو شوند. اما، اگر مشاور 

موفقیت روز افزون آن ها شود.  با دانش، مهارت و تجربه باشد، می تواند آینده آن ها را دگرگون کرده و سبب

 . با داشتن چندین سال سابقه، می توانند افراد را در این زمینه یاری برسانند ایران تحصیل مشاوران ما در

  

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی رایگان برای دریافت

  

  

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون رشته های فنی و حرفه ای

 ای منصوب شد های فنی حرفه دفتر آموزش مدیر کل

 های فنی حرفه مدیر کل دفتر آموزش»یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حکمی، عباس بیات را به سمت 

 .منصوب کرد« ای و کار دانش

 ای در برخی رشته هادرصدی فارغ التحصیالن فنی و حرفه ۹۰اشتغال 

 التحصیالن فارغ درصد ۹۰ها بیش از ای گفت: در برخی رشته رفهمعاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فنی و ح

 .شوند می کار بازار جذب

 ای با توجه به نیاز بازار های دانشگاه فنی و حرفه تعریف رشته

 صنعت و دانشگاه بین همکاری که این بر تاکید با ای حرفه و فنی دانشگاه مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت

 .های دانشگاهی تعریف شود های مورد نیاز بازار کار، به عنوان رشته : حرفهگفت باشد، هماهنگ

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/


  

  

  

  

  

  

 :اطالعیه

زیر گروه هنر، مدیریت و خدمات، صنعت و کشاورزی می باشد که هر کدام از  4رشته فنی و حرفه ای شامل  

 .این زیرگروه ها چندین زیرشاخه دارند

  

  

  

  

 خالصه مطلب

به طور  لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه ای ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان با تمامی

کامل و مفصل آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که اگر به رشته هایی عالقه دارید که طرفداران بیشتری دارند 

ین امروز افزایش دهید. اما، نگران نباشید، و برای پذیرش نیازمند قبولی در کنکور هستند، باید تالشتان را از هم

زیرا می توانید با تاش و کمک مشاوران در کنکور بهترین نمره قبولی را کسب نمایید. اگر در این زمینه سوالی 

دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین 

  .شما پاسخ داده و سواالت شما را رفع کرده و شما عزیزان را یاری خواهند کرد زمان ممکن به

  

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  



 


