
 

 
 

هرساله داوطلبان زیادی خواستار ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای مراکز و موسسات آموزش عالی کشور هستند. 

آموزش کشور منتشر میشود این گروه از متقاضیان، با بررسی دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، که توسط سازمان سنجش 

قادر به مشاهده تمامی رشته محل ها و مراکز ارائه دهنده آنها خواهند بود. رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای به دو صورت 

با آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ارائه میشود تا تمامی افراد از حق ادامه ادامه تحصیل در دانشگاه، بهره مند 

زیر به طور کامل لیست رشته های فنی حرفه ای و شرایط ثبت نام در موسسات آموزش عالی کشور و  شوند. در مطلب

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آورده شده است. پیشنهاد می کنیم برای سهولت انجام انتخاب رشته، مقاله زیر را تا انتها دنبال 

 .کنید

  

 

  

  



 

 
 

 لیست رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای

اله افراد زیادی از رشته های فنی و حرفه ای در دبیرستان فارغ التحصیل شده و دنبال ادامه مسیر تحصیل خود در هر س

همان رشته ها هستند. پیش از این برای ادامه تحصیل در رشته های کاردانی لزومی بر شرکت در کنکور سراسری نبود، 

ای به دو صورت با آزمون و بدون آزمون صورت گرفت. مالک پذیرش رشته های دانشگاهی فنی حرفه  1401اما در سال 

، پنج مجموعه 1401قبولی دداوطلبان در رشته های با آزمون ،نمره و تراز آنها در آزمون کنکور سراسری میباشد. در سال 

در مقطع رشته به عنوان رشته های با آزمون ارائه شد که در جدول زیر نام مجموعه رشته ها و زیر شاخه های آنها 

 .کاردانی را مشاهده میکنید

  

  

 لیست رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای ) شیوه پذیرش: با آزمون (

 رشته تحصیلی در مقطع کاردانی نام مجموعه

 الکتروتکنیک

 الکتروتکنیک

 قدرت گرایش توزیع -برق

 قدرت گرایش پست و انتقال -برق

 تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی
 

 کامپیوتر

 کامپیوتر نرم افزار

 فناوری اطالعات

 شبکه های کامپیوتری
 



 

 
 

 مکانیک خودرو

 مکانیک خودرو

 مکانیک ماشین های صنعتی

 خدمات پس از فروش خودرو

 کنترل کیفیت خودرو

 تعمیر و نگهداری خودرو

 

 حسابداری

 حسابداری

 حسابرسیحسابداری گرایش 

 حسابداری گرایش حسابداری صنعتی

 حسابداری گرایش حسابداری مالی

 حسابداری گرایش مالیاتی

 

 تربیت بدنی تربیت بدنی

  

  



 

 
 

 

  

  

  

 رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای

شرکت در کنکور داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای را داشته اما به هر دلیلی امکان 

سراسری را ندارند، میتوانند رشته هایی که به صورت بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ارائه می شوند را 

بررسی و در زمان مقرر در لیست انتخاب رشته وارد کنند. هر ساله بسیاری از رشته محل های موجود در زیر گروه فنی 

قاضیان ارائه میشود. مالک جذب دانشجو در این رشته محل ها، معدل کل دیپلم اخذ حرفه ای، به صورت بدون کنکور به مت

شده توسط دانشجو می باشد. در جدول زیر رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای که امکان ثبت نام بدون کنکور را دارند، 

 .آورده شده است



 

 
 

  

 اساس سوابق تحصیلی (لیست رشته های فنی حرفه ای ) شیوه پذیرش: بدون آزمون، صرفا بر 

 حمل و نقل  طراحی و دوخت صنایع شیمیایی الکترونیک

 مکاترونیک  گرافیک صنایع نساجی  ساخت و تولید

 پویانمایی نقاشی متالورژی صنایع فلزی

 معماری داخلی امور دامی سرامیک تاسیسات مکانیکی

 صنایع دستی امور زراعی و باغی معدن صنایع چوب و مبلمان

 انرژی تجدید پذیر خورشیدی ماشین های کشاورزی علوم دریایی چاپ

 - هتلداری تربیت کودک و مدیریت خانواده معماری

 - صنایع غذایی امور اداری  عمران

  

  

 ❗ لیست کامل رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای ❗ 

  pdfدانلود

  

 مدارک مورد نیاز ثبت نام در دانشگاه های فنی حرفه ای

 :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در رشته های فنی حرفه ای

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/لیست-رشته-های-فنی-حرفه-ای-1401.pdf


 

 
 

 .فحات شناسنامهاصل شناسنامه + دو برگ فتوکپی از همه ص️✔ 

 .که در اخیرا و در سال جاری تهیه شده باشد 3*4شش قطعه عکس پرسنلی  ️✔

 .دریافت تاییدیه تحصیلی و ارائه به دانشگاه محل قبولی ️✔

 .ارائه مدارک نظام وظیفه ) داوطلبان آقا ( ️✔

کار  های از شاخه جدید در یکی نظام متوسطه یالتتحصپایان  موقت جدید و یا گواهی نظاممتوسطه دیپلم مدرک  اصل ️✔

  .ای حرفه یا فنی دانش

  

 میزان شهریه دانشگاه های علمی کاربردی

یکی از موضوعاتی که ذهن داوطلبان رشته های فنی حرفه ای را به خود مشغول می کند، میزان شهریه ای است که هر 

 .آورده شده است 1401ر شهریه دانشگاه علمی کاربردی ترم توسط دانشگاه اخذ می شود. در جدول زی

  

 شهریه گروه آزمایشی

 هزار تومان 500میلیون و  2هزار تومان الی  940میلیون و  1 صنعت

 هزار تومان 500میلیون و  2هزار تومان الی  850میلیون و 1 کشاورزی

 هزار تومان 400میلیون و  2هزار تومان الی  500میلیون و 1 مدیریت و خدمات اجتماعی

 هزار تومان 600میلیون و  2هزار تومان الی  850میلیون و  1 فرهنگ و هنر

  

  

 ❗ 1401لیست کامل دانشگاه های فنی حرفه ای ❗ 



 

 
 

  pdfدانلود

  

  

 اخبار پیرامون رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای

 تعریف رشته های جدید فنی حرفه ای با توجه به بازار کار

های جدید ای الزم است با دورنمای بازار کار به تعریف رشتههای فنی حرفهاظهار کرد: در خصوص آموزش  یوسف نوری

ها تشکیل و نفعان این آموزشای باید با حضور همه ذیهای فنی و حرفههای کالن آموزشپرداخته شود. وی گفت: طرح

  .گیری شودتصمیم

 هدایت نیمی از دانش آموزان به ادامه تحصیل در رشته های فنی حرفه ای

ای و های فنی و حرفهآموزان به تحصیل در رشتهدرصد دانش ۵۰کرمان از هدایت  استان پرورش و آموزش مدیر کل

به گزارش  .ای از راهبردهای اصلی آموزش و پرورش استان استهای فنی و حرفهتوسعه رشتهکاردانش خبر داد و گفت: 

کالسه خیرساز زنده یاد حسین امین صبح امروز با  18ای فنی و حرفه هنرستان کرمان، آیین افتتاح خبرگزاری تسنیم از

الن و دانش آموزان در رفسنجان به حضور رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، جمعی از خیران، مسئو

 .برداری رسیدبهره

  

 .، کلیک کنیدپردرآمد ترین رشته فنی حرفه ایبرای اطالع از �� 

  

 خالصه مطلب

زیر گروه فنی حرفه ای، متشکل از زیر شاخه ها و رشته های متنوع بوده و یکی از اهداف محبوب میان دانش آموزان 

با هدف رشد استعداد ها و پرروش افرادی  رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای .برای ادامه تحصیل به شمار می رود

تحصیل کرده و متخصص ارائه شده اند. عالقه مندان به ادامه تحصیل در این رشته ها می توانند از طریق شرکت در 

کنکور کاردانی، شانس خود را برای تحصیل در دانشگاه های خوب کشور بسنجند؛ قابل ذکر است، افرادی که به هر دلیلی 

ولی و یا شرکت در کنکور نشده اند، میتوانند اقدام به تحصیل در رشته های بدون آزمون فنی حرفه ای نمایند. در موفق به قب

این مقاله لیست رشته های دانشگاهی فنی حرفه ای و دانشگاه های ارائه دهنده، آورده شده است. در صورت وجود هرگونه 

حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به سواالت  سوال، با مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل تماس

 .شما هستند

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دانشگاه-های-فنی-حرفه-ای-1401.pdf
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
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