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صنعت
 

601  

 بـرداري  بهـره  - ICT اطالعات و ارتباطات فناوري مهندسي اي، رسانه ارتباطات فناوري مهندسي
 فنـاوري  مهندسـي  ديتـا،  - ICT اطالعـات  و ارتباطات فناوري مهندسي مخابراتي، هاي سيستم از

 - ICT اطالعـات  و ارتباطـات  فنـاوري  مهندسـي  سـيار،  مخـابرات  - ICT اطالعات و ارتباطات
 مهندسي هواپيما، اويونيك فناوري مهندسي صنعتي، الكترونيك فناوري مهندسي نوري، مخابرات
 فنـاوري  مهندسـي  پزشـكي،  تشـخيص  آزمايشـگاه  تجهيزات فناوري مهندسي مترو، برق فناوري

 فنـاوري  مهندسـي  متـرو،  كنتـرل  و سـيگنالينگ  فناوري مهندسي عمل، اتاق - پزشكي تجهيزات
 ابـزار  - كنتـرل  فنـاوري  مهندسـي  برق، توزيع هاي شبكه فناوري مهندسي برق، انتقال هاي شبكه
 ثابـت،  شـبكه  هـاي  سوئيچ - مخابرات فناوري مهندسي فرايند، - كنترل فناوري مهندسي دقيق،

 مترو مخابرات فناوري مهندسي

1004 - 1005  - 1006 - 1007 - 1018  - 1026  
1031 - 1032  - 1036 - 1058 - 1059  - 1060  
1061 - 1063  - 1070 - 1095 - 1104  - 1111  

1115 - 1126  - 1142   

 جـوش،  فنـاوري  مهندسـي  فلزات، شكل تغيير فناوري مهندسي جوش، بازرسي فناوري مهندسي  602
  زاتفل ذوب - متالورژي فناوري مهندسي فلزي، معدني مواد فراوري فناوري مهندسي

1013 - 1015  - 1028 - 1038 - 1039  - 1046 
1054 - 1065  - 1086 - 1094 - 1103  - 1125  

1146    
 چينـي،  و كاشـي  - سـراميك  فناوري مهندسي سيمان، كارخانجات برداري بهره فناوري مهندسي  603

   -  1128 - 1102 - 1082 -  1069 - 1048  زميني زير معادن استخراج - معدن فناوري مهندسي

604  

 فنـاوري  مهندسـي  نيروگـاه،  بـرداري  بهره فناوري مهندسي باالبرها، و آسانسور فناوري مهندسي
 و طراحـي  فنـاوري  مهندسـي  سـازي،  قالـب  - توليـد  و ساخت فناوري مهندسي بنادر، تجهيزات

 مكانيك فناوري مهندسي ،)CNC( عددي كنترل هاي  ماشين فناوري مهندسي صنعتي، كشي نقشه
 راهـداري،  و راهسـازي  آالت ماشـين  - مكانيك فناوري مهندسي برودتي، و حرارتي تتاسيسا -

 فنـاوري  مهندسـي  خـودرو،  مكانيـك  فنـاوري  مهندسي افزار، ماشين - مكانيك فناوري مهندسي
  هواپيما مكانيك فناوري مهندسي مترو، مكانيك

1001 - 1009  - 1010 - 1014 - 1025  - 1027  
1029 - 1030  - 1033 - 1037 - 1042  - 1044  
1045 - 1047  - 1052 - 1066 - 1078  - 1091  
1092 - 1093  - 1101 - 1106 - 1107  - 1108  
1109 - 1112  - 1116 - 1117 - 1118  - 1119  
1121 - 1123  - 1124 - 1127 - 1132  - 1134  
1135 - 1136  - 1139 - 1143 - 1144  - 1147  

1148 -   

605  

 اطالعـات،  امنيـت  - اطالعـات  فنـاوري  مهندسـي  ورزشـي،  آناليز - اتاطالع فناوري مهندسي
 تجـارت  - اطالعـات  فنـاوري  مهندسـي  وب، تحـت  نويسـي  برنامه - اطالعات فناوري مهندسي

 فنـاوري  مهندسـي  شـهرداري،  در اي رايانـه  خـدمات  - اطالعـات  فنـاوري  مهندسي الكترونيك،
 اطالعات فناوري مهندسي وب، صفحات طراحي - اطالعات فناوري مهندسي رسانه، - اطالعات

 هاي شبكه فناوري مهندسي رايانه، افزاري سخت هاي سيستم فناوري مهندسي اطالعات، فناوري -
  كامپيوتري

1017 - 1062  - 1105 - 1113    

 كنتـرل  - زيسـت  محـيط  فنـاوري  مهندسـي  پسماند، بازيافت - زيست محيط فناوري مهندسي  606
    1099 - 1098 - 1097 -  1096 - 1016  ها آالينده

607  

 راهـداري،  فنـاوري  مهندسي آهن، راه برداري بهره فناوري مهندسي مترو، ايمني فناوري مهندسي
 فاضـالب،  و آب - عمران فناوري مهندسي آهن، راه و مترو زيرزميني هاي سازه فناوري مهندسي
 مهندسـي  راهسـازي،  - عمـران  فناوري مهندسي شهري، نقل و حمل - عمران فناوري مهندسي
 عمران فناوري مهندسي شبكه، و سد - عمران فناوري مهندسي سازي، ساختمان - عمران فناوري

 فنـاوري  مهندسـي  ورزشـي،  امـاكن  و فضاها طراحي - معماري فناوري مهندسي برداري، نقشه -
 زيرزمينـي،  هـاي  آب منـابع  فنـاوري  مهندسـي  فرسوده، هاي بافت نوسازي و طراحي - معماري
  سطحي هاي آب منابع فناوري مهندسي

1003 - 1011  - 1012 - 1021 - 1043  - 1049  
1050 - 1053  - 1056 - 1057 - 1067  - 1068  
1071 - 1096  - 1097 - 1098 - 1099  - 1100  
1110 - 1129  - 1130 - 1131 - 1138  - 1140  

1141 - 1145    

608  
 روغـن  صـنعت  - غـذايي  صنايع فناوري هندسيم آرد، صنعت - غذايي صنايع فناوري مهندسي
 صـنايع  فنـاوري  مهندسـي  شكالت، و شيريني صنعت - غذايي صنايع فناوري مهندسي خوراكي،
 مهندسـي  كنسـرو،  و كمپـوت  صـنعت  - غـذايي  صـنايع  فناوري مهندسي قند، صنعت - غذايي
  خميري هاي فراورده - غذايي صنايع فناوري

1034 - 1075  - 1085 - 1087 - 1090    

 صـنايع  فنـاوري  مهندسي شيميايي، صنايع فناوري مهندسي سازي، رنگ - پليمر فناوري مهندسي  609
  الستيك

1020 - 1023  - 1024 - 1064 - 1072  - 1073  
1074 - 1076  - 1077 - 1083 - 1084  - 1088  

1120 - 1137    
   - 1122 -  1051 - 1019  خودرو تامين زنجيره و لجستيك فناوري مهندسي  610

  1080 -  1079 - 1055 - 1041 -  1040 - 1035  چرم - نساجي فناوري مهندسي  613
1089    

    CPL&IR(  1008 - 1114  - 1150( خلباني - هوانوردي فناوري مهندسي  614

كشاورزي
  

701  
 مهندسـي  آبخيـزداري،  - طبيعـي  منـابع  فنـاوري  مهندسـي  تلفيقي، جنگلداري فناوري مهندسي
 - طبيعـي  منـابع  فنـاوري  مهندسـي  طبيعـي،  منـابع  حمايـت  و حفاظـت  - طبيعي ابعمن فناوري
  جغرافيايي اطالعات هاي سامانه

2001 - 2007  - 2033 - 2034 - 2048  - 2056  

702  
 و توليـد  - باغبـاني  فنـاوري  مهندسـي  معتدله، مناطق هاي ميوه توليد - باغباني فناوري مهندسي
 و گـل  - باغبـاني  فناوري مهندسي اي، گلخانه توليدات - باغباني فناوري مهندسي پسته، فراوري
 - زراعـت  فنـاوري  مهندسـي  معطـر،  و دارويي گياهان - باغباني فناوري مهندسي زينتي، گياهان
 توليـد  - زراعـت  فناوري مهندسي روغني، هاي دانه توليد - زراعت فناوري مهندسي برنج، توليد
  آفات تلفيقي مديريت - پزشكي گياه فناوري مهندسي ذرت،

2004 - 2005  - 2008 - 2009 - 2010  - 2011  
2012 - 2013  - 2014 - 2015 - 2019  - 2020 
2021 - 2022  - 2023 - 2024 - 2025  - 2026  
2027 - 2028  - 2029 - 2030 - 2031  - 2032  

2040 - 2041  - 2042 - 2057    

703  
 پـرورش  - دامپـروري  فنـاوري  مهندسي دامي، شامن با غذايي مواد بهداشت اي حرفه كارشناسي

 پرورش - دامپروري فناوري مهندسي طيور، صنعتي پرورش - دامپروري فناوري مهندسي اسب،
 فنـاوري  مهندسـي  دام، خـوراك  فـراوري  و توليـد  - دامپـروري  فنـاوري  مهندسـي  گاو، صنعتي

  عسل زنبور محصوالت فراوري و توليد - دامپروري
2035 - 2058    

 هاي شبكه - آبياري فناوري مهندسي كشاورزي، آب مصرف و توزيع - آبياري فناوري مهندسي  705
    2006  زهكشي و آبياري

706  
 كشاورزي، محصوالت - بندي بسته صنايع فناوري مهندسي غذايي، مواد زيستي فناوري مهندسي
 - غـذايي  صـنايع  يفنـاور  مهندسـي  لبنـي،  هاي فراورده و شير - غذايي صنايع فناوري مهندسي
  گوشتي هاي فراورده و گوشت

2036 - 2038  - 2043    

    2050 - 2049 - 2047 -  2046 - 2045  باغي و زراعي مكانيزاسيون - كشاورزي مكانيزاسيون فناوري مهندسي  707
    2009  كشاورزي مخاطرات مديريت اي حرفه كارشناسي  708

 و صـيد  - شـيالت  فنـاوري  مهندسـي  آبزيـان،  رشپـرو  و تكثيـر  - شـيالت  فنـاوري  مهندسي  709
    2037  شيالتي محصوالت فراوري - شيالت فناوري مهندسي آبزيان، برداري بهره
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مديريت
 و 

خدمات
 

اجتماعي
  

801  

 و اصـالح  اي حرفـه  كارشناسـي  اعتياد، از پيشگيري - اجتماعي شناسي آسيب اي حرفه كارشناسي
 اي حرفـه  كارشناسـي  ،)HSE( صـنايع  زيست محيط و سالمت ايمني، اي حرفه كارشناسي تربيت،

 مراقبـت  و پيشـگيري  مـديريت  خـدمات  اي حرفـه  كارشناسـي  ذهنـي،  توان كم افراد توانبخشي
 خـانواده،  - اجتماعي مددكاري اي حرفه كارشناسي رواني، عمليات اي حرفه كارشناسي ها، بيماري

 - اجتمـاعي  مـددكاري  اي رفـه ح كارشناسـي  كـودك،  - اجتماعي مددكاري اي حرفه كارشناسي
 كارشناسـي  شـهروندي،  هـاي  آمـوزش  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي اجتماعي، اورژانس مراكز
 زنـان،  مراقبت و خانواده - سالمت مديريت اي حرفه كارشناسي اجتماعي، رفاه مديريت اي حرفه

 اي حرفـه  كارشناسـي  سـالمندان،  مراقبـت  و خـانواده  - سـالمت  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي
  محله مديريت اي حرفه كارشناسي كودك، و مادر تغذيه مشاور و خانواده - سالمت مديريت

3003 - 3016  - 3018 - 3019 - 3021  - 3046  
3053 - 3065  - 3074 - 3080 - 3091  - 3097  

3098 - 3099    

802  

 كارشناسـي  ،بانكي حسابداري - حسابداري اي حرفه كارشناسي گمركي، امور اي حرفه كارشناسي
 خـدمات  حسابداري - حسابداري اي حرفه كارشناسي ها، پروژه حسابداري - حسابداري اي حرفه

 صنعتي، توليدات و خدمات حسابداري - حسابداري اي حرفه كارشناسي هنري، و فرهنگي آثار و
 اي حرفـه  كارشناسـي  كشاورزي، توليدات و خدمات حسابداري - حسابداري اي حرفه كارشناسي

 كارشناسـي  مـالي،  حسـابداري  - حسابداري اي حرفه كارشناسي دولتي، حسابداري - بداريحسا
 كارشناسي حسابرسي، - حسابداري اي حرفه كارشناسي مالياتي، حسابداري - حسابداري اي حرفه
 مـديريت  اي حرفه كارشناسي نمايشگاهي، امور مديريت اي حرفه كارشناسي بيمه، حقوق اي حرفه

 بيمـه  - بيمـه  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي بورس، مديريت اي حرفه كارشناسي ،بيمه بازاريابي
 مـديريت  اي حرفـه  كارشناسـي  امـوال،  بيمـه  - بيمـه  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسـي  اشخاص،
 و كسـب  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي بانك، شعب مديريت اي حرفه كارشناسي سازي، تجاري
 و امـالك  مشـاوره  اي حرفـه  كارشناسـي  بـات، مطال وصـول  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي كار،

  مستغالت

3005 - 3010  - 3011 - 3020 - 3026  - 3034  
3035 - 3036  - 3038 - 3042 - 3048  - 3054  
3055 - 3056  - 3057 - 3058 - 3059  - 3073  
3077 - 3084  - 3088 - 3090 - 3092  - 3093  

 اي حرفـه  كارشناسـي  زيارت، و حج امور ديريتم اي حرفه كارشناسي پست، اي حرفه كارشناسي  803
  تعاون مديريت

3002 - 3009  - 3012 - 3013 - 3014  - 3015  
3017 - 3025  - 3026 - 3037 - 3039  - 3041  
3044 - 3052  - 3060 - 3061 - 3064  - 3066  
3068 - 3073  - 3081 - 3082 - 3083  - 3084  

3086 - 3088  - 3102 -   

804  
 امـور  در ارشـاد  - حقوق اي حرفه كارشناسي كيفري، امور در ارشاد - حقوق اي فهحر كارشناسي

 در قضـايي  دستياري - حقوق اي حرفه كارشناسي ثبتي، حقوق - حقوق اي حرفه كارشناسي مدني،
 اي حرفـه  كارشناسـي  مـدني،  امور در قضايي دستياري - حقوق اي حرفه كارشناسي كيفري، امور

  قضايي مددكاري اي حرفه كارشناسي اداري، حقوق

3001 - 3035  - 3049 - 3056 - 3086    

  سياسي هدايتگري اي حرفه كارشناسي دبستاني، پيش مربي تربيت اي حرفه كارشناسي  805
3006 - 3027  - 3028 - 3029 - 3030  - 3031  
3032 - 3033  - 3040 - 3045 - 3047  - 3051  
3062 - 3071  - 3074 - 3078 - 3079  - 3095  

3096 - 3100  - 3101    

806  

 آمـادگي  مربيگـري  -بـدني  تربيـت  اي حرفـه  كارشناسـي  ورزشي، يار پزشك اي حرفه كارشناسي
 ورزشي، تغذيه اي حرفه كارشناسي تكواندو، مربيگري -بدني تربيت اي حرفه كارشناسي جسماني،
 اي حرفـه  اسـي كارشن فوتبـال،  داوري اي حرفـه  كارشناسـي  ورزشـي،  حقـوق  اي حرفه كارشناسي
 اي حرفـه  كارشناسـي  ورزشـي،  گـري  مجـري  و گويندگي اي حرفه كارشناسي ورزشي، روانشناسي
 اي حرفه كارشناسي ورزشي، - فرهنگي امور مديريت اي حرفه كارشناسي ورزشي، اماكن مديريت
  ورزشي تبليغات مديريت

3043 - 3050  - 3069    

807  
 امـداد  مـديريت  اي حرفه كارشناسي حوادث، و ريقح از پيشگيري و حفاظت اي حرفه كارشناسي

 مديريت اي حرفه كارشناسي غيرطبيعي، سوانح امداد مديريت اي حرفه كارشناسي طبيعي، سوانح
  حوادث و حريق در عمليات فرماندهي و مديريت اي حرفه كارشناسي نجات، و امداد عمليات

3004 - 3007  - 3008 - 3022 - 3023    

808  

 اي حرفـه  كارشناسـي  غيرعامـل،  پدافند اي حرفه كارشناسي نظامي، اطالعات اي رفهح كارشناسي
 كارشناسـي  سـازماني،  حفاظـت  و ايمني مديريت اي حرفه كارشناسي سازماني، اطالعات حفاظت
 اطالعـات،  حفاظـت  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي نظامي، عمليات در بحران مديريت اي حرفه

 سـرمايه  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي سازماني، اطالعات تحفاظ مديريت اي حرفه كارشناسي
  انساني

3063 - 3070  - 3072 - 3075    

 زنجيـره  و لجسـتيك  مـديريت  اي حرفه كارشناسي بنادر، لجستيك مديريت اي حرفه كارشناسي  810
    3089 - 3087 - 3085 -  3076 - 3067  بازرگاني گرايش - تامين



 1395-96كاربردي سال تحصيلي  -نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي» ناپيوسته«اي  مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه  دفترچه راهنماي پذيرش دوره

10 

  هاي كارداني مرتبط و كدرشته 95سال  »ناپيوسته« اي هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه هتحصيلي دور هاي رشته عناوين آموزشي، زيرگروه كد گروه،): 2( شماره جدول
گروه 
آموزشي

كد زيرگروه 
 آموزشي

  مرتبط كارداني ايه رشته كد  اي هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه هدور هاي تحصيلي عناوين رشته
  3 شماره جدول مطابق پذيرش مورد

گ
فرهن

 و 
هنر

  

901  

 تكنولـوژي  اي حرفـه  كارشناسي نوجوان، و كودك فرهنگي امور مربي تربيت اي هحرف كارشناسي
 كارشناسـي  الكترونيـك،  - عمـومي  روابـط  اي حرفـه  كارشناسـي  هنـري،  و فرهنگي هاي آموزش
 و اجتمـاعي  رفتـار  - عمـومي  روابـط  اي حرفـه  كارشناسـي  رسانه، امور - عمومي روابط اي حرفه

 مـديريت  اي حرفـه  كارشناسـي  رسـاني،  اطالع و كتابداري ومعل اي حرفه كارشناسي افكارسنجي،
 كارشناسـي  فرهنگـي،  ارزيـابي  - فرهنگـي  امـور  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي مدارك، و اسناد
 امور مديريت اي حرفه كارشناسي ها، جشنواره و ها همايش امور - فرهنگي امور مديريت اي حرفه

ـ  كارشناسـي  فرهنگي، ريزي برنامه - فرهنگي  ريـزي  برنامـه  - فرهنگـي  امـور  مـديريت  اي هحرف
 اي حرفـه  كارشناسـي  هنـري،  امـور  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسي مذهبي، و قرآني هاي فعاليت
 اي حرفـه  كارشناسـي  سياسـي،  تبليغـات  مـديريت  اي حرفه كارشناسي تجاري، تبليغات مديريت
  كودك هنر مربي اي حرفه كارشناسي فرهنگي، تبليغات مديريت

4002 - 4007  - 4009 - 4016 - 4035  - 4036  
4037 - 4038  - 4039 - 4042    

902  
 تربيـت  اي حرفـه  كارشناسـي  ،)انگليسـي  زبان به( اسالمي علوم مبلغ تربيت اي حرفه كارشناسي

 مـروج  اي حرفـه  كارشناسـي  كـريم،  قرآن قرائت و تالوت اي حرفه كارشناسي كريم، قرآن مبلغ
  اسالمي تربيت و انديشه

4008 - 4010  - 4047    

 چـاپ،  امـور  مـديريت  اي حرفـه  كارشناسـي  سـازي،  آماده و طراحي - چاپ اي حرفه كارشناسي  903
    4013  نشر امور مديريت اي حرفه كارشناسي

904  
 و سياسـي  - خبرنگاري اي حرفه كارشناسي فرهنگي، و اجتماعي - خبرنگاري اي حرفه كارشناسي
 - خبرنگـاري  اي حرفـه  كارشناسـي  مـذهبي،  و قرآني - نگاريخبر اي حرفه كارشناسي اقتصادي،
  ورزشي

4014    

 ملـل،  آشـپزي  - آشـپزي  اي حرفـه  كارشناسـي  ايرانـي،  آشـپزي  - آشپزي اي حرفه كارشناسي  905
  4057 -  4054 - 4044 - 4041 -  4015 - 4004  هتلداري مديريت اي حرفه كارشناسي گردشگري، مديريت اي حرفه كارشناسي

906  

 - دسـتي  صـنايع  اي حرفه كارشناسي فرهنگي، ميراث و دستي صنايع ارزيابي اي حرفه كارشناسي
 - دسـتي  صـنايع  اي حرفـه  كارشناسـي  چوبي، صنايع - دستي صنايع اي حرفه كارشناسي آبگينه،
 - فـرش  اي حرفـه  كارشناسـي  فلـزي،  صـنايع  - دستي صنايع اي حرفه كارشناسي سنگي، صنايع
 - فـرش  اي حرفـه  كارشناسـي  رفوگري، و بافت - فرش اي حرفه كارشناسي يابي،بازار و ارزيابي
  موزه امور - فرهنگي ميراث اي حرفه كارشناسي طراحي،

4005 - 4006  - 4017 - 4018 - 4019  - 4021  
4023 - 4027  - 4028 - 4029 - 4030  - 4031  
4032 - 4034  - 4040 - 4052 - 4058  - 4060  

4061 -   

907  

 كارشناسـي  نشـانه،  و پوسـتر  - گرافيـك  اي حرفه كارشناسي مبلمان، طراحي اي حرفه شناسيكار
 كارشناسـي  بنـدي،  بسته و چاپ - گرافيك اي حرفه كارشناسي تصويرسازي، - گرافيك اي حرفه
 تاريخي، بناهاي احياء و مرمت اي حرفه كارشناسي محيطي، و تزييني گرافيك - گرافيك اي حرفه

 طراحـي  - معمـاري  اي حرفـه  كارشناسـي  بيرونـي،  محيط طراحي - معماري اي حرفه كارشناسي
 نقاشـي،  - نقاشـي  اي حرفـه  كارشناسـي  كاريكـاتور،  - نقاشـي  اي حرفـه  كارشناسي داخلي، محيط

 اي، رايانـه  نقاشـي  - نقاشـي  اي حرفـه  كارشناسـي  ايرانـي،  نقاشـي  - نقاشـي  اي حرفـه  كارشناسي
  نقاشيخط اي حرفه كارشناسي زرنگاره، و ينگارگر - نقاشي اي حرفه كارشناسي

4001 - 4024  - 4026 - 4043 - 4048  - 4049  
4050 - 4051  - 4055 - 4059    

908  
 اي حرفـه  كارشناسي مشاغل، و اجتماعي لباس - پوشاك الگوسازي و طراحي اي حرفه كارشناسي

 - پوشـاك  الگوسـازي  و طراحـي  اي حرفـه  كارشناسي اقوام، لباس - پوشاك الگوسازي و طراحي
 و مجلسـي  لبـاس  - پوشـاك  الگوسـازي  و طراحـي  اي حرفـه  كارشناسي نوجوان، و كودك لباس
  خانگي

4023 - 4025    

909  

 كارشناسـي  فـيلم،  تدوين - سينما اي حرفه كارشناسي كارگرداني، - انيميشن اي حرفه كارشناسي
 اي حرفـه  كارشناسـي  سـازي،  فـيلم  - سـينما  اي حرفه كارشناسي تصويربرداري، - سينما اي حرفه
 و مـد  - عكاسـي  اي حرفه كارشناسي تبليغات، - عكاسي اي حرفه كارشناسي كارگرداني، - سينما

 كارشناسـي  نويسـي،  نامـه  فـيلم  اي حرفـه  كارشناسـي  خبري، عكاسي اي حرفه كارشناسي پوشاك،
  گري مجري اي حرفه كارشناسي دوبله، و گويندگي اي حرفه

4003 - 4011  - 4012 - 4020 - 4033  - 4056  
4059 -   

910  
 اركسـتر،  رهبري - موسيقي اي حرفه كارشناسي ايراني، آهنگسازي - موسيقي اي حرفه كارشناسي
 ساز نوازندگي - موسيقي اي حرفه كارشناسي ايراني، ساز نوازندگي - موسيقي اي حرفه كارشناسي
  كالسيك

4053    

 انگليسـي،  خبـر  - مترجمـي  اي حرفـه  كارشناسـي  اسپانيولي، برخ - مترجمي اي حرفه كارشناسي  912
    4046  انگليسي همزمان مترجمي اي حرفه كارشناسي

913  
 پـردازي،  چهـره  - گـريم  اي حرفـه  كارشناسـي  مو، پيرايش و آرايش - گريم اي حرفه كارشناسي
 ربردي،كـا  تئـاتر  - نمايشـي  هنرهـاي  اي حرفـه  كارشناسـي  ماسك، - گريم اي حرفه كارشناسي
 - نمايشـي  هنرهـاي  اي حرفـه  كارشناسـي  آييني، و سنتي - نمايشي هنرهاي اي حرفه كارشناسي

  صحنه طراحي

4012 - 4022  - 4045    

 

 

 

 

   


