
 

 
 

باشند، بایستی در تاریخ اعالم می    1402افرادی که متقاضی پذیرش در رشته های کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای در سال  

برگزاری ای  شده  حرفه  فنی  کاردانی  کنکور  از   آزمون  بسیاری  شوند.  آزمون حاضر  جلسه  در  سنجش  سازمان  از سوی 

داوطلبان به دنبال آگاهی از جزئیات ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای و کنکور کاردانی فنی حرفه ای هستند،  

  .بنابراین باید دفترچه راهنمای آزمون را به طور کامل مطالعه نمایند

شهریور ماه خواهد بود. از آنجا که بسیاری از  6در تاریخ  1402نکور کاردانی فنی حرفه ای الزم به ذکر است که آزمون ک

ها هستند که چگونه باید فرایند ثبت نام را انجام   دنبال پاسخ به این سوال  داوطلبان آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای به

ریخی می باشد، در این مقاله سعی بر این داریم که به همه  دهند، شرایط ثبت نام چگونه است و زمان برگزاری کنکور چه تا 

 .ها پاسخ دهیماین پرسش

 1402شرایط آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
شده که در برخی از رشته های فنی حرفه ای آزمون وجود نخواهد های اخیر در کنکور فنی حرفه ای تغییراتی حاصل    در سال

شوند. اما برخی رشته ها نیز بر اساس رتبه کنکور داوطلبان ابق تحصیلی خود وارد دانشگاه می  داشت و داوطلبان بر اساس سو

 .های اکتسابی پذیرش خواهند داشتو بر اساس نمره  

بندی باشند، باید کد رشته های محل آزمون را طبق زمان  افرادی که عالقه مند به تحصیل در مقطع کاردانی فنی حرفه ای می  

 .توسط سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در آزمون کتبی وارد کنند اعالم شده

زمان با شروع ثبت نام این آزمون یا    تاریخ برگزاری کنکور کاردانی فنی حرفه ای غالباً از سوی سازمان سنجش کشور هم 

  یاری از داوطلبان و جهت اطالعتاریخ قبل از ثبت نام اعالم خواهد شد. به دلیل اهمیت کنکور کاردانی فنی حرفه ای برای بس

رسانی از تاریخ آزمون و آماده شدن داوطلبان برای حضور در جلسه امتحان، در ادامه شرایط و مدارک و نحوه ثبت نام و  

 .همچنین تاریخ برگزاری آزمون را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد



 

 
 

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید انی فنی حرفه ای نظام جدیدثبت نام کاردبرای اطالع از شرایط 

  

 1402زمان برگزاری آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
گیرد و فارغ آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای با کنکور و بدون کنکور هر سال توسط سازمان سنجش در صورت می  

های انتخاب رشته کاردانش، هنرستان و نظری که هنگام ثبت نام در فرم  التحصیالن مقطع دیپلم رشته های فنی حرفه ای،  

اند، باید در روزهای تعیین شده برای برگزاری آزمون کنکور خود، کد رشته محل کنکور در مقطع کاردانی را انتخاب نموده  

ای که هر ساله    ابق با اعالمیهخود را آماده سازند و در جریان زمان برگزاری این آزمون مط  1402کاردانی فنی حرفه ای  

  1402از سوی سازمان سنجش منتشر خواهد شد، قرار بگیرند. تاریخ برگزاری آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال  

 .شهریور ماه خواهد بود  6در تاریخ 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-98-99/


 

 
 

 1402مدارک الزم برای ثبت نام در آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای 
باید مدارک الزم برای ثبت نام در این آزمون را در   1402ر مقطع کاردانی فنی حرفه ای سال  افراد عالقه مند به تحصیل د

بر این در هنگام برگزاری آزمون نیز برخی از مدارک تعیین شده را همراه داشته باشند   سایت مربوطه بارگذاری کنند. عالوه

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون باید مدارک شناسایی و در صورت ضرورت به مسئولین امتحان ارائه دهند. گفتنی است که 

دار خود را همراه داشته باشند و در صورت نیاز برای تطبیق با اطالعات مندرج از جمله کارت ملی، اصل شناسنامه عکس 

 .در کارت ورود به جلسه به مراقبین حاضر در روز برگزاری امتحان ارائه کنند

مطابق با جدول زمانی تعیین شده از سوی    1402آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای    همچنین چند روز قبل از برگزاری 

 .سازمان سنجش، متقاضیان باید وارد سامانه آزمون شوند و برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند

تکمیل فرم تقاضانامه  عات جهتداوطلبان جهت ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای مجموعه ای از مدارک و اطال

فایل اسکن شده، عکس پرسنلی متقاضی و اطالعات  شامل اینترنتی را باید داشته باشند. مدارک ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای

که فایل عکس داوطلب می بایست بر اساس نکات تعیین شده در سامانه بارگذاری شود.   شخصی و تحصیلی مربوطه است

 :ز به شرح زیر می باشدسایر مدارک نی

الی    2000×300کیلوبایت، ابعاد    70، حجم  jpg ، فرمت3*4فایل اسکن شده عکس داوطلب ) مشخصات عکس :   •

، واضح و بدون اثر مهر، لکه یا جای منگنه، پس زمینه سفید، حجاب کامل برای متقاضیان خانم، حتما    3000×400

 (.در یک سال اخیر گرفته شده باشد 
 ری ثبت نام سریال اعتبا  •
 رقمی مربوط بهسهمیه رزمندگان و ایثارگران  12کد پیگیری  •
 رقمی مربوط بهاتباع غیر ایرانی  13کد  •
 کد نظام وظیفه برای آقایان  •
با توجه بهشرط تجانس رشته داوطلبان 1402رقمی رایانه ای دیپلم )ثبت نام آزمون کاردانی فنی و حرفه ای    4کد   •

ق با کد رایانه ای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، مجاز به انتخاب رشته  صورت می گیرد و این افراد مطاب

 (.مرتبط با مدرک دیپلم خود هستند



 

 
 

 

 1402ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
تحصیلی مراحل ثبت نام و انتخاب رشته کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته فنی حرفه ای در رشته هایی که بر اساس سوابق  

زمان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد  بدون آزمون و یا با آزمون است، هر سال به صورت هم  

گرفت و افراد فارغ التحصیل در رشته های کاردانش، نظری، فنی حرفه ای و هنرستان که دارای شرایط شرکت در آزمون  

ان تعیین شده از سوی سازمان سنجش کشور، جهت ثبت نام اینترنتی و وارد و ثبت نام هستند، این امکان را دارند که در زم

 .کردن اطالعات هویتی و تحصیلی خود در سایت مذکور برای ثبت نام اقدام کنند

نویسی و انتخاب رشته کاردانی فنی و حرفه ای به صورت بدون کنکور و با  همه ضوابط و مقررات و شرایط مربوط به اسم  

ق دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون قابل دریافت و مطالعه است. داوطلبان باید برای کسب اطالعات کافی کنکور از طری

چند روز قبل از شروع ثبت نام این دفترچه را مطالعه کنند و از محتویات آن در خصوص کد رشته ها و دانشگاه های ارائه 

 .دهنده رشته های فنی حرفه ای آگاه شوند 



 

 
 

 

  

 اطالعیه 

تیر ماه از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش  18از تاریخ  1402پروسه ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای 

 .آموزش کشور شروع می شود

  

 1402زمان ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 
تاریخ مشابه صورت خواهد گرفت    فرآیند ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای به صورت با آزمون و بدون آزمون در یک 

این امکان را دارند که دفترچه   1402از اعالم زمان تعیین شده برای ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حرفه ای  و متقاضیان پس  

ط  ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای را دریافت و مطالعه کنند و از جزئیات رشته ها و همچنین نحوه ثبت نام و شرای 

 .ثبت نام آگاه شوند 



 

 
 

نویسی خود را آغاز کنند. زمان ثبت نام برای آزمون کاردانی فنی حرفه بعد از بررسی دفترجه داوطلبان می توانند فرآیند اسم  

خواهد بود و افراد عالقه مند می توانند در این بازه زمانی اطالعات   1402تیر ماه    25تا    18معموالً از تاریخ    1402ای  

هویتی خود را وارد نموده و اگر اطالعات وارد شده نیاز به ویرایش داشته باشد، می توانند در سایت سازمان   تحصیلی و

 .سنجش برای ویرایش مشخصات خود اقدام نمایند

 1402تمدید مهلت ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 
تیر ماه به صورت    25تا    18دارند، باید از تاریخ  را    1402داوطلبان اگر قصد ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حرفه ای  

اینترنتی برای نام نویسی اقدام کنند. اما سازمان سنجش آموزش کشور غالباً زمان مجددی را برای ثبت نام کنکور کاردانی  

اند و یا افرادی شده  کند تا افرادی که در مهلت قانونی ثبت نام به هر دلیلی موفق به انجام این پروسه نفنی حرفه ای تعیین می 

به صحت اطالعات وارد شده خود تردید دارند، بتوانند فرم ثبت نام اینترنتی خود را کامل کرده و یا اطالعات وارد که نسبت  

نموده در سایت را جهت آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای ویرایش کنند. در خصوص تمدید فرایند مذکور تاکنون اطالعاتی 

 .استمنتشر نشده  

  

 اطالعیه 

اخباری منتشر شود، این مقاله به روز رسانی   1402چنانچه در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 

 .خواهد شد 

  

 1402راهنمای ثبت نام در آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
کاری را که باید انجام دهند دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای  ترین    افراد متقاضی قبل از شروع فرآیند ثبت نام در آزمون، مهم 

های راهنمای ثبت نام کنکور اطالعات بسیاری در ارتباط با لیست رشته های   ثبت نام در آزمون می باشد. معموالً در دفترچه

خورد که داوطلبان می ، کد رشته ها و دانشگاه ها، شرایط و مدارک الزم به چشم می1402آزمون کاردانی فنی حرفه ای  

های خود، آینده تحصیلی خود را مشخص کنند. متقاضیان برای توانند با بررسی رشته های مورد نظر و تنظیم و اولویت  

تکمیل ثبت نام، باید به سامانه ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای مراجعه نموده، ابتدا هزینه ثبت نام آزمون کاردانی فنی 

ردازند و بعد از آن مشخصات خود را طبق مراحل زیر وارد نمایند. در ادامه به بررسی نحوه ثبت نام در آزمون  حرفه ای را بپ

 .خواهیم پرداخت 1402کاردانی فنی حرفه ای 

شوید و از منو سمت راست صفحه گزینه   sanjesh.org ابتدا وارد به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی •

 .ای" را انتخاب کنید "کاردانی فنی و حرفه



 

 
 

 

در این صفحه بر روی لینک "خرید سریال ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و   •

 ." کلیک نمایید1402موسسات غیر انتفاعی سال 



 

 
 

 

ا بدون کنکور(  یکی از دو نوع سریال ثبت نام موجود در صفحه )سریال نام نویسی با کنکور ی   در این مرحله باید •

را انتخاب کنید. الزم به ذکر است متقاضیان شرکت در رشته های موسسات غیرانتفاعی باید عالوه بر مبلغ مذکور،  

 .هزار تومان نیز برای اعالم عالقه مندی بپردازند 20



 

 
 

 

وارد نموده و در پایان  در مرحله بعد باید اطالعات شخصی خود )نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن همراه( را   •

 .بر روی "تایید و ادامه" کلیک نمایید



 

 
 

 

در صفحه پیش رو اطالعات وارد شده شما نمایش داده می شود و چنانچه مورد تاییدتان واقع شود، می توانید بر  •

 .روی گزینه "پرداخت و تایید نهایی" کلیک کنید



 

 
 

 

سامانه منتقل می شوید که در این مرحله باید اطالعات کارت بانکی  در ادامه به صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی   •

 .عضو شبکه شتاب خود را وارد کرده و گزینه "پرداخت" را انتخاب کنید



 

 
 

 

برای تکمیل فرایند ثبت نام می توانید به صفحه ابتدایی بازگردید و بعد از مطالعه قوانین و مقررات عنوان شده، شماره سریال 

خریداری شده در فیلد مربوطه وارد کنید. بارگذاری مدارک ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای و تکمیل فرم انتخاب کارت اعتباری  

رشته نیز در مراحل بعدی صورت خواهد گرفت. الزم به ذکر است که بعد از ثبت نام یک کد رهگیری به شما داده می شود  

 .که الزم است آن را یادداشت کرده و نزد خود نگه دارید

 .کد رشته خواهد بود  50: هر فرد متقاضی مجاز به انتخاب حداکثر 1توجه 

: قبل از واریز وجه ثبت نام مبلغ را به درستی وارد نمایید و در ارتباط با ضوابط پذیرش اطالعات کافی کسب کنید،  2وجه ت 

 .ل برگشت نیست زیرا در صورت انصراف از ادامه فرایند ثبت نام، هزینه پرداخت شده به هیچ وجه قاب

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید لیست رشته های کاردانی فنی و حرفه ای برای اطالع از

  

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/


 

 
 

 1402دفترچه ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
قبل از هر چیز باید دفترچه  1402شد، افراد متقاضی برای ثبت نام در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای همان گونه که اشاره 

به جزئیات برگزاری کنکور، شرایط ثبت مفصل آن را مطالعه کنند، چرا که هر گونه عدم آگاهی نسبت  را دریافت و به طور  

درستی    است را تغییر دهد و نتواند به  نام، مدارک الزم می تواند سرنوشت داوطلبی که عالقه مند به تحصیل در این رشته  

ئیات مربوط به ثبت نام و انتخاب رشته که در دفترچه راهنمای ثبت اطالعات خود را وارد نماید. بنابراین داوطلبان باید از جز

 .نام ذکر شده آگاهی یابند

های مندرج در دفترچه را می توان با مراجعه به سایت ثبت نام انتخاب رشته آزمون کاردانی فنی حرفه ای دستورالعمل  

آزمون بدون آزمون، منابع و ضرایب دروس، مجموعه های با دریافت کرد. در فایل دفترچه ثبت نام لیست رشته ها، گرایش 

های مورد پذیرش در آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای   امتحانی، نحوه پذیرش دانشجو در هر رشته محل و عنوان کد دیپلم

توانند دفترچه است، داوطلبان می  انتشار نیافته    1402که هنوز دفترچه آزمون کاردانی فنی حرفه ای  است. از آنجا ذکر شده 

 .روز رسانی خواهد شداین مقاله به   1402محض انتشار دفترچه سال های گذشته را مطالعه کنند. به  راهنمای سال 

  

 .کلیک کنید 1401دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال  جهت دانلود

  

 1402شرایط ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای 
مطابق هر سال شرایط و ضوابط معینی وجود دارد که افراد عالقه مند برای    1402برای شرکت در کنکور فنی حرفه ای سال  

اجد شرایط ثبت نام باشند تا بتوانند مجوز ورود به فرآیند ثبت نام را دریافت کنند. شرایط عمومی و  شرکت در آزمون باید و

اختصاصی که برای ثبت نام بدون آزمون با آزمون وجود دارد به صورت یکسان می باشد که این شرایط در دفترچه راهنمای  

 .برای ثبت نام را به طور کامل بررسی خواهیم کرد است. در ادامه شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام نیز درج شده 

 شرایط عمومی 

 معتقد بودن به دین اسالم یا یکی از ادیان مورد قبول جمهوری اسالمی ایران  •
 عدم وابستگی به گروه های معاند نظام  •
 نداشتن دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران  •
 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر •
 اخالقیعدم شهرت به فساد  •

 شرایط اختصاصی 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%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-1401.pdf


 

 
 

داوطلبان می بایست دارای مدرک فنی و حرفه ای و کاردانش نظام جدید یا دیپلم فنی و حرفه ای نظام قدیم باشند.   •

  .افرادی که فارغ التحصیل دیپلم رشته های هنرستان هستند نیز این امکان را دارند که فرایند ثبت نام را انجام دهند
لم متوسطه نظری می توانند با توجه به رشته تحصیلی خود، در این آزمون شرکت کنند.  داوطلبان دارای مدرک دیپ •

 .این دسته از متقاضیان تنها می توانند رشته های مقطع تحصیلی کاردانی ناپیوسته را انتخاب کنند
کسب نمایند  داوطلبانی که نمره حد نصاب قبولی در یکی از کد رشته های اعالم شده برای نیمسال اول تحصیلی را •

دیپلم خود را دریافت کنند، از شرکت در آزمون محروم   1402شهریور ماه سال   31اما به هر دلیلی نتوانند تا تاریخ 

 .می شوند 
دواطلبان نیمسال دوم تحصیلی، در صورتی مجاز به ثبت نام خواهند بود که مدرک فارغ التحصیلی خود را تا پایان  •

 .یندنیمسال اول تحصیلی دریافت نما 
شده اند، در صورتی    1401افرادی که موفق به قبولی در دانشگاه های روزانه دوره کاردانی فنی و حرفه ای سال   •

 .انصراف قطعی خود را اعالم نمایند می باشند که 1402مجاز به ثبت نام کنکور 
رکت مجدد در دوره های  آقایان دانشجو که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، در صورت تمایل به ثبت نام و ش •

کاردانی فنی و حرفه ای، می بایست ابتدا از رشته قبلی خود انصراف دهند تا از نظر نظام وظیفه، مانعی جهت  

 .تحصیل نداشته باشند
، اگر متقاضی ثبت نام  1401افراد پذیرفته شده در دوره های کاردانی دانشگاه های نوبت دوم و غیرانتفاعی سال   •

باشند، بدون انصراف از رشته قبلی خود می توانند در این آزمون    1402ی و حرفه ای در سال  مجدد کاردانی فن

 .شرکت کنند و بعد از پذیرش در یکی از کد رشته های انتخابی، از رشته قبلی خود انصراف دهند
نام کنکور    ،می بایست جهت ثبت1401تا    96افراد فارغ التحصیل رشته های فنی حرفه ای، کاردانش و نظری سال   •

 .کد سوابق تحصیلی خود را دریافت نموده و در فرم ثبت نام وارد کنند 1402کاردانی 
 داشتن توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی  •



 

 
 

 

 1402موارد ممنوعیت ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای 

لی مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. در ادامه  افرادی که واجد شرایط ثبت نام در کنکور نیستند؛ در صورت پذیرش و قبو

 .ایمموارد ممنوعیت ثبت نام در این آزمون را ذکر کرده

هستند، مجاز به    1401شدگان دوره روزانه دانشگاه های سراسری در کنکور فنی حرفه ای    افرادی که جزء پذیرفته •

 .نخواهند بود 1402ثبت نام در کاردانی فنی حرفه ای 
تا    • شهریور     31افراد داوطلب در صورت قبولی و پذیرش در نیمسال اول تحصیلی کاردانی فنی حرفه ای اگر 

مدرک دیپلم خود را اخذ نکنند، نمی توانند در فرآیند ثبت نام حضور یابند و از ادامه تحصیل محروم   1402  -  1401

 .خواهند شد 
 1401ماه  یمسال دوم انتخاب کرده اند و در ورودی بهمن  افرادی که در زمان انتخاب رشته کد رشته محل های ن •

 .مجاز هستند تا مدرک دیپلم خود را دریافت نمایند 1402 – 1401اند، تا پایان نیمسال اول سال  قبول شده
است، واجد ها پر شده    وظیفه دارای غیبت هستند و یا سنوات معافیت تحصیلی آن  افراد متقاضی که در طول نظام •

وظیفه خود نیستند و نمی توانند تا مشخص شدن وضعیت نظام  1402ط ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای شرای

 .ادامه تحصیل دهد



 

 
 

 اعالم نتایج آزمون کاردانی فنی حرفه ای 
انجام دهند، می  افراد متقاضی که توانسته اند ثبت نام خود را در رشته های بدون آزمون و با آزمون کاردانی فنی حرفه ای 

از برگزاری آزمون از نتایج پذیرش خود اطالع کسب کنند. نتایج بدون کنکور و با کنکور کاردانی فنی حرفه ای توانند پس 

 .زمان اعالم می شودصورت هم  معموالً به  

 زمان اعالم نتایج کنکور کاردانی فنی حرفه ای 
کاردانی فنی حرفه ای، نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش  معموالً هر سال حدود یک ماه بعد از برگزاری کنکور

شده به سامانه سازمان کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. افراد پذیرفته شده در این آزمون باید در زمان تعیین 

 .ایندسنجش مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه محل قبولی را اطالع کسب نم

 .از آزمون و در اوایل مهرماه منتشر خواهد شدماهه پس   اعالم نتایج کنکور کاردانی فنی حرفه ای در فاصله زمانی یک

 نحوه مشاهده نتایج کنکور کاردانی فنی حرفه ای

زیر کارنامه از طی کردن مراحل داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اعالم نتایج کنکور کاردانی فنی حرفه ای پس  

 .خود را دریافت نمایند. در ادامه راهنمای مشاهده نتایج کنکور کاردانی فنی حرفه ای ارائه شده است 

  

وارد شده و از منوی سمت راست   sanjesh.org ابتدا به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس •

  ."کاردانی فنی و حرفه ای" را انتخاب کنید  گزینه



 

 
 

 

  

مرحله بعد، بر روی لینک فعال"نتایج نهایی آزمون دوره های کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه در  •

 ." کلیک کنید1401ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال 



 

 
 

 

  

 .برای مشاهده کارنامه خود در این مرحله، این امکان را دارید که از دو روش زیر اقدام کنید •

 نمودن شماره پرونده، شماره شناسنامه و سال تولد وارد روش اول: .1
 درج کردن شماره داوطلبی، شماره شناسنامه و سال تولد روش دوم:  .2



 

 
 

 

  

ذکر این نکته حائز اهمیت است که چنانچه شماره پرونده خود را فراموش یا گم کرده اید، می توانید از طریق ثبت و ارسال  

 .بازیابی کنیدرا   درخواست در سازمان سنجش آن

همچنین باید اشاره کرد افراد پذیرفته شده در کنکور کاردانی فنی حرفه ای می توانند برای اطالع از جزئیات ثبت نام به  

سایت دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند و با داشتن مدارک ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای در واحد دانشگاه پذیرفته 

 .را تکمیل نمایند حضور یافته، ثبت نام خود

  

 هزینه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای 



 

 
 

التحصیل رشته های فنی حرفه ای، کاردانش و همچنین افراد برای ثبت نام در کنکور کاردانی فنی حرفه ای افراد فارغ 

رند که در کنکور  شده باشد، این امکان را دا صورت ناپیوسته ارائه دارای مدرک رشته های نظری که رشته آن ها به 

 .شرکت نمایند

در واقع افراد پذیرفته شده با مدرک دیپلم رشته های فنی حرفه ای و کاردانش جهت ادامه تحصیل در دانشگاه می توانند از  

طریق ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. در حال حاضر پذیرش در برخی از رشته های امتحانی در مقطع کاردانی بدون  

اساس سوابق تحصیلی انجام می شود. اما در سایر رشته ها پذیرش دانشجو از طریق برگزاری آزمون ورودی  آزمون و بر 

گیرد. بنابراین افرادی که بر اساس سوابق تحصیلی قصد شرکت در آزمون دارند، باید هزینه الزم را در سایت  صورت می

 .نتخاب رشته کنکور کاردانی انجام دهندشده واریز نمایند و اقدامات الزم را جهت ثبت نام و ااعالم 

  

 اطالعیه 

 .استدرصدی بوده   45میزان هزینه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای اداره افزایش 

  

جهت ارائه تسهیالت به داوطلبان خواهد بود. لذا افراد ای که بابت ثبت نام برای آزمون دریافت می شود، در واقع  هزینه 

برای اطالع از میزان هزینه و پرداخت آن به سایت ثبت نام و انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی حرفه ای متقاضی باید 

 .مراجعه نمایند

هایی که وجود دارد هزینه یک بابت دریافت خدمات پیامکی و همچنین هزینه ای بابت خرید سریال رسانی طبق اطالع 

ای و مؤسسات غیر انتفاعی دریافت می حرفه اردانی نظام جدید دانشگاه فنیمندی به رشته های غیر انتفاعی مقاطع کعالقه 

شود. در واقع داوطلبان با پرداخت این مبلغ اجازه ثبت نام و ثبت اطالعات و وارد نمودن انتخاب های خود در فرم مربوطه  

 .ارائه خواهیم کرد کنند. در ادامه راهنمای پرداخت هزینه کنکور کاردانی فنی حرفه ای را را پیدا می

  

 sanjesh.org ورود به صفحه اصلی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی .1
 انتخاب عبارت "کاردانی فنی و حرفه ای" از منوی قرار داده شده در سمت راست سامانه  .2
 "انتخاب لینک "خرید سریال ثبت نام دوره کاردانی فنی و حرفه ای .3
 های بانکی عضو شبکه شتاب  پرداخت هزینه تعیین شده از طریق کارت .4
 ثبت نام  رقمی 12دریافت شماره سریال  .5

همچنین داوطلبان دانشگاه غیرانتفاعی باید با انتخاب لینک "خرید سریال عالقه مندی دانشگاه غیرانتفاعی" مبلغ مورد نظر  

 .رقمی آن را دریافت کنند 10را واریز نموده و شماره سریال عالقه مندی 



 

 
 

ه شد برای شرکت در آزمون ها از جمله آزمون کاردانی فنی حرفه ای افراد باید هزینه خرید کارت همان گونه که اشار

رقمی ثبت نام خواهد بود و این وجه برای   12اعتباری را پرداخت کنند، زیرا برای تکمیل فرم ثبت نام نیاز به درج شماره 

 .گیردبا روش زیر صورت میمراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است و مطابق 

 نکات پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای 

از آنجا که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کننده آزمون های متعدد خواهد بود و هر کدام از آزمون ها لینک خرید 

هزینه توجه داشته باشید که حتما کارت اعتباری  ای خواهند داشت، لذا برای پرداخت هزینه در هنگام واریز کارت جداگانه 

 .برگشت نخواهد بودوجه قابل  هیچ  مربوط به ثبت نام مقطع کاردانی فنی حرفه ای خریداری شود، زیرا مبلغ به

بت  بعد از پرداخت هزینه الزم است که رسید پرداخت را دریافت نمایید و کارت خود را خریداری کنید. بعد از انجام فرایند ث

نام اولیه، سازمان سنجش مهلت مجدد مهلت ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای را تمدید خواهد کرد تا افرادی که به هر  

 .نویسی شوند  دلیلی نتوانسته اند ثبت نام خود را کامل کنند، موفق به اسم 

کسب اطالعات بیشتر از مدارک مورد نیاز، همچنین دریافت دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای برای 

شرایط و همچنین چگونگی ثبت نام در آزمون ضروری است و پرداخت هزینه و تکمیل فرم انتخاب رشته در مراحل بعدی  

 .خواهند بود



 

 
 

 

 اطالعیه 

اند، می توانند با نشده یک از رشته های انتخابی خود را در هیچ کدام از رشته های انتخابی پذیرفته  افرادی که به هیچ 

 .شرکت در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای مجدداً شانس خود را امتحان نمایند

  

 لیست رشته های کنکور کاردانی فنی حرفه ای 
بر رشته های با کنکور،  افرادی که متقاضی ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حرفه ای هستند، باید با مطالعه دفترچه عالوه 

ترین انتخاب ی بدون کنکور کاردانی فنی حرفه ای هم مطلع شوند تا هنگام انتخاب رشته بتواند بهترین و مناسب  از رشته ها 

را داشته باشند. افراد داوطلب برای شرکت در رشته های ذکر شده در جدول زیر، بعد از ثبت نام در کنکور کاردانی فنی 

 .ر حسب نمره آزمون افراد داوطلب خواهد بودکنند که پذیرش در این رشته ها بحرفه ای شرکت می 

  



 

 
 

 لیست رشته های کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 
 رشته الکتروتکنیک

 مکانیک خودرو  رشته
 تربیت بدنی رشته
 حسابداری  رشته

 کامپیوتر رشته

 اطالعیه 

رعایت نمایند. همچنین داوطلبان عالوه افراد داوطلب برای انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی حرفه ای باید تجانس رشته را  

 .توانند برای پذیرش در رشته های دیگر نیز اقدام کنندبر کنکور کاردانی می 

  

 منابع کنکور کاردانی فنی حرفه ای 
الکتروتکنیک، ای مانند کامپیوتر، و حرفه  خواهند در رشته های پر تقاضای فنیهمان گونه که اشاره شد متقاضیانی که می  

بدنی و حسابداری ادامه تحصیل دهند، باید ابتدا در آزمون این مقطع شرکت کنند. اما چنانچه عالقه مند به تحصیل در تربیت 

های مورد   توانید بدون شرکت در آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی خود دانشگاهسایر رشته های فنی حرفه ای باشید، می  

و ادامه تحصیل دهید. برای شرکت در کنکور فنی حرفه ای باید منابع عمومی و اختصاصی مطالعه نظر خود را ثبت نموده  

 .شوند. در ادامه منابع عمومی و اختصاصی کنکور کاردانی را بررسی خواهیم کرد

 منابع عمومی کنکور کاردانی فنی حرفه ای

لعه شوند. بنابراین افرادی که کسب نمره درصد  هایی هستند که برای تمامی رشته ها باید مطا  دروس عمومی جزو درس 

های مربوط به   های عمومی تسلط کافی داشته باشند و بتوانند به سؤالقبولی کنکور برایشان اهمیت دارد، باید بر در درس

 .منابع عمومی پاسخ صحیح بدهند

ا دارای دو بخش سواالت عمومی و  الزم به یادآوری است که دفترچه سواالت کنکور فنی حرفه ای مانند سایر آزمون ه

 .اختصاصی است و ضرایب تمام دروس عمومی و تعداد سؤاالت این بخش برای تمامی رشته ها یکسان خواهد بود 

در واقع تمام افرادی که قصد ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای را دارند باید به سواالت این قسمت پاسخ دهند.  

درستی پاسخ شده به  مورد است که باید آن ها را در زمان تعیین  40های عمومی االت بخش  فراموش نکنید که تعداد سو

 .استدهید. در ادامه منابع عمومی کنکور فنی حرفه ای در مقطع کاردانی ارائه شده 



 

 
 

 منابع  ضریب دروس امتحانی 

 3  دروس عمومی

 3فارسی  3تعلیمات دینی 

 2و  1زبان خارجی 

 3عربی 

  

 منابع اختصاصی کنکور کاردانی فنی حرفه ای 

ریزی  بر درس عمومی، دروس اختصاصی دارند که باید برای مطالعه آن ها برنامه  همان گونه که گفته شد افراد عالوه 

لعه درستی داشته باشند و حتما آن ها را مطالعه کنند/ در واقع در این بخش فقط منابع کنکور کاردانی فنی حرفه ای باید مطا 

شما هستند و نیازی نیست که تمام منابع کنکور مطالعه شود. در ادامه به بررسی منابع اختصاصی   شوند که مرتبط با رشته

 .فنی حرفه ای در مقطع کاردانی برای تمامی رشته های این مقطع خواهیم پرداخت

  

 منابع رشته الکتروتکنیک
 منابع ضرایب  تعداد سواالت  دروس امتحانی 

 درس های شایستگی پایه 
35 

  

6 

  

 3و  2و  1ریاضی 

 شیمی

 فیزیک 

 درس های شایستگی فنی
65 

  

12 

  

 دانش فنی تخصصی 

 دانش فنی پایه 

 نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

 طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف 



 

 
 

طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و  

 ساختمان های هوشمند 

ساختمان های طراحی و سیم کشی برق  

 مسکونی 

کابل کشی و سیم پیچی ماشین های  

 الکتریکی 

طراحی و اجرای رله های قابل برنامه 

 ریزی 

 3 20 درس های شایستگی غیر فنی

 کاربرد فناوری های نوین

 الزامات محیط کار

 اخالق حرفه ای

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

  

  

 منابع رشته مکانیک خودرو 
 منابع ضریب  تعداد سواالت  دروس امتحانی 

  

  

 درس های شایستگی پایه 

  

  

35 6 

 3و  2و  1ریاضی 

 شیمی

 فیزیک 

  

 درس های شایستگی غیر فنی
  

20 

  

3 

 الزامات محیط کار



 

 
 

 مدیریت تولید

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 اخالق حرفه ای

 12 65 درس های شایستگی فنی

 دانش فنی پایه 

 دانش فنی تخصصی 

 تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل

 تعمیرات سیستم تعلیق 

 فرمان و ترمز خودرو

 سرویس و نگهداری خودروهای سواری 

 تعمیرات مکانیکی موتور 

 تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

 تعمیرات سیستم های برقی خودرو

  

  

 منابع رشته کامپیوتر
 منابع ضریب  تعداد سواالت  دروس امتحانی 

  

  

 شایستگی پایه درس های 

  

35 6 

 3و  2و  1ریاضی 

 شیمی

 فیزیک 

  



 

 
 

  

 درس های شایستگی غیر فنی
  

20 

  

3 

 الزامات محیط کار

 کاربرد فناوری های نوین

 کارگاه نو آوری و کار آفرینی 

 اخالق حرفه ای

 12 65 درس های شایستگی فنی

 دانش فنی پایه 

 دانش فنی تخصصی 

 رایانه اینصب و راه اندازی سیستم های 

 تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و 

 طراحی وب

  

نصب و نگه داری تجهیزات شبکه و  

 سخت افزار 

 توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه 

  

  

 منابع رشته حسابداری

 منابع ضریب  تعداد سواالت  دروس امتحانی 



 

 
 

  

  

 درس های شایستگی پایه 

  

  

35 6 

 3و  2و  1ریاضی 

 شیمی

 فیزیک 

  

        

        

 درس های شایستگی غیر فنی
  

20 

  

3 

 الزامات محیط کار

 مدیریت تولید

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 اخالق حرفه ای



 

 
 

 12 65 درس های شایستگی فنی

 دانش فنی پایه 

 دانش فنی تخصصی 

 حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی 

 حسابداری اموال و انبار 

 حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی 

 حسابداری خرید و فروش

 حسابداری حقوق و دستمزد 

 حسابداری تهیه و تنظیم صورت 

 های مالی

  

  

 منابع رشته تربیت بدنی
 منابع ضریب  تعداد سواالت  دروس امتحانی 

  

  

 شایستگی پایه درس های 

  

  

35 6 

 3و  2و  1ریاضی 

 شیمی

 فیزیک 

  

 الزامات محیط کار     درس های شایستگی غیر فنی



 

 
 

 کاربرد فناوری های نوین 3 20

 کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 اخالق حرفه ای

 12 65 درس های شایستگی فنی

 دانش فنی پایه 

 دانش فنی تخصصی 

 توسعه مهارت های حرکتی با توپ

 توسعه مهارت های رزمی هدفی

 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش 

 پرورش مهارت های جسمانی حرکتی 

 توسعه مهارت های چابکی ذهنی

 عملیات تکمیلی اصالحی ورزش ها 
        

  

  

 1402مشاوره ثبت نام آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای  
درستی   کاردانی فنی و حرفه ای هستند، باید در گام اول دفترچه راهنمای ثبت نام را به افرادی که متقاضی ثبت نام در کنکور 

مطالعه کنند تا از نحوه ثبت نام، وارد کردن کد محل رشته ها، لیست رشته ها و همچنین ضرایب دروس و دانشگاه ها آگاهی  

 .یابند

خه کاردانش و یا دوره چهار ساله نظام قدیم هنرستان هستند، ، شاهمچنین داوطلبانی که در فارغ التحصیل نظام جدید هنرستان

این امکان را دارند که در مقطع کاردانی وارد دانشگاه فنی حرفه ای شود. افراد داوطلب دیگر هم می توانند با حضور در 

به صورت بدون  آزمون کاردانی فنی حرفه ای در رشته های با آزمون این رشته شرکت نمایند و کد رشته محل هایی که  

 .گردد، بر اساس سوابق تحصیلی خود برای انتخاب رشته اقدام نمایندآزمون ارائه می 



 

 
 

مطابق با تاریخ اعالم شده توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور    1402ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای  

دارد. متقاضیان که شرایط ثبت نام آزمون را داشته باشند، می توانند  تیر ماه ادامه   25تیر ماه آغاز می شود و تا  18از تاریخ 

 .های مذکور به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نموده و برای ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کننددر تاریخ 

 

 اخبار پیرامون آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای 

 ای و موسسات غیر انتفاعی اعالم شد حرفه تاریخ توزیع کارت آزمون کاردانی فنی

ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی    حرفه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی

 .ای منتشر کرد اطالعیه

رسانی سازمان سنجش قرار   شنبه اول شهریور روی پایگاه اطالعکارت ورود به جلسه این آزمون، روز سه  به گزارش ایسنا،

شهر برگزار   ۷۵شهریور در    ۴روز جمعه صبح    ۱۴۰۱ای و موسسات غیر انتفاعی    حرفه  گیرد. آزمون کاردانی فنی  می

 .شود  می

 ای  حرفه  کارشناسی و کاردانی فنیآمار داوطلبان آزمون های کاردانی به 



 

 
 

 های سازمان سنجش آموزش کشور آمار داوطلبان آزمون های »کاردانی به کارشناسی« و »کاردانی فنی  معاون امور آزمون 

خبرنگار مهر، دکتر حسن مروتی با اعالم این خبر افزود: آزمون کاردانی ویژه دانشگاه  به گزارش.ای« را اعالم کرد حرفه

  ۴و آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته روز جمعه    ۱۴۰۱ای و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال    حرفه  فنی و

 .شوند شهریور ماه برگزار می

 های امتحانی با آزمون برای مشاهده و پرینت از روز سه   وی افزود: برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون متقاضیان رشته

معاون امور آزمون های سازمان سنجش   .گیرد بر روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار میشنبه اول شهریور ماه 

بر اساس سوابق تحصیلی در این آزمون نیز گفت: برای   آموزش کشور در مورد متقاضیان پذیرش بدون آزمون و صرفاً 

 .خواهد شدهای اعالم شده بدون آزمون، کارت شرکت در آزمون صادر ن متقاضیان در رشته

 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید ر کاردانی فنی حرفه ایثبت نام کنکوبرای اطالع از جزئیات 
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 خالصه مطالب

و شرایط ثبت نام پرداختیم. از   1402در این مقاله به بررسی زمان و نحوه برگزاری آزمون کنکور کاردانی فنی حرفه ای   

در برای مقطع کاردانی ارائه آنجا که برای بسیاری از داوطلبان آگاهی از جزئیات برگزاری آزمون و همچنین رشته هایی که  

 .می شود، بسیار حائز اهمیت است، بنابراین دانلود و اطالع از محتویات دفترچه راهنمای کنکور باید در اولویت باشد

ها و لیست انتخاب رشته می تواند باعث محرومیت داوطلبان باید بدانند هر گونه اشتباه در هنگام وارد کردن کد محل رشته  

تحصیل در این رشته شود و عالوه بر این اگر افراد متقاضی دارای شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده نباشند، ها از آن 

از مطالعه این مقاله هنوز هم در خصوص نحوه ثبت نام  نمی توانند فرآیند ثبت نام را به صورت کامل انجام دهند. چنانچه پس  

نیاز به کسب اطالعات بیشتر داشته باشید، می توانید با مشاوران   1402و زمان برگزاری آزمون کاردانی فنی حرفه ای  

 .مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل تماس بگیرید

  

 .کنیدکلیک اف مقاله دی  برای دانلود پی  
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