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  انتخاب رشته، تصميم گيري براي بخشی از زندگي تحصيلي است. 
براي اين تصميم گيري، شما بايد: 

- عالقه ها و توانايي هاي خود را بشناسيد، 
- براي آيندة خود برنامه داشته باشيد، 

- رشته هاي دانشگاهي را بشناسيد.
و سرانجام طبق عالقه ها و توانائي هاي خود و با توجه به برنامه اي كه براي آيندة خود داريد، رشته هاي مناسبي را انتخاب كنيد.

مهلت  انتخاب رشته ) 17 تا  22  مرداد ماه(
زماني است براي اينكه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيد.

راهنماي عملي انتخاب رشته
با مطالعة اين دفترچه، شما با مراحل عملي و نكته های كاربردی برای انتخاب رشته در آزمون سراسري آشنا مي شويد.

بخش.پيوست.ها.)مشخصات.و.شرایط.دانشگاه.ها.و.موسسات(.در.قالب.فایلpdf..بصورت.جداگانه..
در.درگاه.اطالع.رساني.این.سازمان.بارگذاري.شده.است.
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مقدمه:
با سالم  و  آرزوي  موفقيت  براي  شما متقاضيان در آزمون  سراسري   و با اين  اميد كه  داوطلبانی كه مجاز به 
انتخاب رش��ته شده اند، انتخاب رشته آگاهانه و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگرهاي  علم 
و ايمان، پاس��داراني  شايس��ته  براي  حفاظت  از حريم  اسالم  و تداوم  بخش  دستاوردهاي  انقالب  اسالمي  در 
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  باشند، نظر داوطلبان  گرامي  را به  نكات  مندرج در اين دفترچه راهنما 
معطوف مي دارد. مطالعه توضيحات اين دفترچه براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، الزامي 

است.

برخي اصطالحات مورد استفاده در اين دفترچه
پذيرش بومي ) اس��تاني، ناحيه اي و قطبي(: رش��ته هاي تحصيلي دوره روزانه بر اساس پراكندگي در سطح 
كشور به استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند. با هدف افزايش احتمال قبولي داوطلبان در محل سكونت 

خود، بخش بيشتری از ظرفيت اين نوع رشته ها به داوطلبان بومي اختصاص دارد.  
رشته محل: هنگامي كه رشتة تحصيلي و محل تحصيل هر دو مورد نظر است، از عنوان رشته محل استفاده 
مي ش��ود. زبان و ادبيات فارسي يك رشتة تحصيلي است، اما رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران، 
يك رش��ته محل اس��ت. هر رشته محل با يك كد عددي پنج رقمي مشخص مي شود كه به آن كد رشته 

محل گفته مي شود.
دوره ه��اي تحصيلي: دوره هاي آموزش��ي در دانش��گاه ها، بر اس��اس تفاوت آنها از جنبه هاي آموزش��ي و 
غيرآموزش��ي به دوره هاي مختلف تحصيلي دس��ته بندي مي شود. مهم ترين دوره هاي تحصيلي عبارتند از 

روزانه، نوبت دوم)شبانه(، غير انتفاعی، پيام نور، مجازي غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و شهريه پرداز.
   آشنايی با دوره های تحصيلی صفحات 36 تا 41

گزينش آزاد: در تمامي كدرشته محلها، بدون توجه به سهميه و بومي، تمامي انتخاب كنندگان واجد شرايط 
هركدرشته محل، صرفاً بر اساس نمره و ظرفيت آن كدرشته محل گزينش مي شوند و نمره آخرين نفر 

پذيرفته شده هر كدرشته محل به اين شيوه، نمره گزينش آزاد ناميده مي شود. 
جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج

تاريخموضوع

17 مردادماه  لغایت 22 مردادماه/1401 انتخاب رشته از طریق درگاه اطالع رساني سازمان

 اعالم اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های
هفته آخر / مرداد ماه /1401تحصیلی دارای شرایط خاص

هفته آخر/ شهریور ماه /1401 اعالم نتایج نهایي آزمون

 استقرار كارنامه نهایي بر روي درگاه اطالع رساني سازمان
هفته اول/مهر ماه /1401سنجش

 خريد كارت اعتباری نكته بسيار مهم

 ممنوعيت

 مقررات وظيفه عمومی

 مراجعه به صفحه ديگر

 نكته كاربردی برای انتخاب رشته

 زمان های مهم

نمادهای گرافيكی مورد استفاده در اين دفترچه
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روش پذيرش و نحوه انتخاب رشته در آزمون سراسری

پذيرش در رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق آزمون سراسري به دو روش صورت مي گيرد: 
1- رش��ته هاي با آزمون: رش��ته هايي كه مالك پذيرش آنها، نمره حاصل از آزمون و تأثير س��وابق تحصيلي براي 

داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي مي شوند، مي باشد.
2- رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي )بدون آزمون(: رشته هايي است كه مالك پذيرش در آنها براي داوطلبان شاخه نظري 
با معدل كتبي نهايي  ديپلم و داوطلبان شاخه فني و حرفه اي و يا كاردانش با معدل كل ديپلم آنان )با توجه به ضريب تاثير 
اعمال سوابق تحصيلي مندرج در جدول صفحه 35( انجام مي شود كه داوطلب مي تواند بدون توجه به نوع مدرك ديپلم و 
از تمامي گروه هاي آزمايشي نسبت به انتخاب رشته اقدام كند.براي مثال چنانچه پذيرش رشته مهندسي برق دوره روزانه 
دانش��گاه » الف« با آزمون بود فقط داوطلبان گروه آزمايش��ي رياضي كه مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه هستند اجاره 
انتخاب آن را دارند اما اگر مهندس��ي برق دوره روزانه دانش��گاه »ب« صرفاً براساس سوابق تحصيلي بود داوطلبان تمامي 

گروه هاي آزمايشي مجاز به انتخاب آن خواهند بود و محدوديت گروه و يا مجاز به انتخاب رشته بودن ندارد.
 اگر داوطلب در آزمون سراسري ثبت نام نموده اما در جلسه آزمون حاضر نشده است در صورت تمايل به انتخاب 
رشته محل هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، نيازي به ثبت نام مجدد ندارد و مي تواند منحصراً نسبت به 

انتخاب رشته محل هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مندرج در اين دفترچه اقدام كند.
 هر داوطلب كه در آزمون سراسري شركت نموده در فرم انتخاب رشته خود كه شامل 150 كدرشته محل است، 
بر اساس عالقمندي مي تواند كد رشته محل هاي با آزمون ) در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته هاي با آزمون باشد( 

و يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي را در يك فرم انتخاب نمايد. فرايند انتخاب رشته اين دو جداگانه نخواهد بود.

.فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

دريافت كارنامه      صفحه 5 را ببينيد

انتخاب و اولويت بندي كد رشته ها از دوره هايي كه طبق كارنامه مجاز شده ايد

انتخاب رشته اينترنتی
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش در فرم انتخاب رشته

مراحل انتخاب از مجموعه رشته  محل ها

مطالعة دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری
در اين دفترچه مقررات و ظرفيت رشته های با آزمون و همچنين رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي وجود دارد. 
ضمناً در بخش پيوست ها،  شرايط و مقررات دانشگاه ها و موسسات در قالب فايلpdf  بصورت جداگانه در سايت اين 

سازمان بارگذاري شده است.
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بخش اول: راهنمای عملی انتخاب رشته

چگونه كارنامه  آزمون سراسری  را دريافت كنيم؟ 
براي هر داوطلب كه در جلسة آزمون سراسري حاضر شده باشد، كارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت كارنامه اين اطالعات را آماده كنيد.
 شماره شناسنامه

 شماره ملی
 شماره پرونده )این شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(

 شماره داوطلبی
 كد رهگيری ثبت نام )یا سریال ثبت نام(

 ب��راي دريافت كارنامه بايد وارد درگاه اطالع رس��اني س��ازمان س��نجش آموزش كش��ور به نش��اني
www.sanjesh.org شويد.

 در صفحة اصلي درگاه اطالع رس��اني س��ازمان سنجش، ازستون سمت راست و يا ستون وسط با عنوان 
سراسری وارد صفحة اختصاصی آزمون سراسری)صفحة زير( شويد.   
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از صفحه اختصاصی آزمون سراسری، از قسمت اعالم نتايج، وارد صفحه اصلی كارنامه اوليه اعالم نتايج 
آزمون سراسری سال 1401 )صفحه زير( می شويد. 

روش های دريافت كارنامه
در صفحة اعالم نتايج اوليه آزمون سراس��ري، به يكی از سه روش زير مي توانيد كارنامه تان را دريافت 

نماييد: 
روش اول- وارد كردن شماره داوطلبی و شماره شناسنامه.

روش دوم- وارد كردن شماره پرونده ، كد پيگيري ثبت نام)شماره 16 رقمی(.
روش سوم- وارد كردن شماره پرونده ، شماره سريال ثبت نام)شماره 12 رقمی(.

  وارد كردن تصوير كد امنيتی
اگر داوطلب درچندگروه آزمايشي آزمون داده و از روش اول قصد دارد كارنامه ي خود را دريافت نمايد 

بايد شماره داوطلبي گروه اصلي )تجربي، رياضي، انساني( را وارد نمايد.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد.
اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت كنيد:

راه اول- وارد سامانه پاسخگويی سازمان سنجش به نشاني )http://request.sanjesh.org( شويد.  
  اگر قبال در اين سامانه عضو نبوده ايد، الزم است با وارد كردن اطالعات فردی در اين سامانه عضو 

شويد. 
  بعد از عضويت، رمز عبور به رايانامه)ايميل( ش��ما فرس��تاده می شود )در وارد كردن ايميل معتبر 

دقت كنيد(.
  با نام كاربری)كه خودتان انتخاب می كنيد( و رمز عبور، می توانيد وارد سامانه شويد.

  در قسمت درخواست جديد و پس از انتخاب آزمون و سال، اطالعات ثبت نامی خود را می توانيد 
ببينيد.        

راه دوم- می تواني��د ب��ا تلف��ن گوي��ای رواب��ط عموم��ی س��ازمان س��نجش
) 42163-021( تماس بگيريد. 

اين تلفن به دليل مراجعة زياد ممكن است اشغال باشد.
در صورتی كه با اين تلفن تماس گرفتيد:

  ابتدا كليد 1)آزمون سراسری( وسپس كليد 3 را انتخاب كنيد.
  سپس كد ملی و سريال شش رقمی شناسنامه تان راوارد كنيد.
  پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامی شما اعالم می شود.

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع
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كارنامه آزمون سراسري، چه اطالعاتي به ما مي دهد؟

اطالعات كارنامه، 
هم نتيجة عملكرد ش��ما را در آزمون سراس��ري و هم موقعيت شما را در مقايسه با شركت كنندگان ديگر 

نشان مي دهد. 
هرچه بهتر از اطالعات كارنامه تان استفاده كنيد، در انتخاب رشته هاي دلخواه خود موفق تر خواهيد بود. 

كارنامه قسمت ها يا بندهايی دارد كه در ادامه با همة اطالعات كارنامه و كاربردهاي آن آشنا مي شويد.

           

                        دركارنامه داوطلبان نظام آموزشي جديد3-3-6 بندهاي مربوط به پيش دانشگاهي وجود ندارد.

               برای جلوگيری از سوء استفاده، اطالعات شخصی كارنامه تان را در اختيار مراكز و افراد ناشناس قرار ندهيد.
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بند اول كارنامه-  هرگونه مش��كل يا س��ئوالي دربارة اطالعات كارنامه تان داش��ته باش��يد تا تاريخ 
1401/5/28 مي توانيد به سازمان سنجش اطالع بدهيد.

براي اين كار بايد از سيستم پاسخگويي كه در صفحة درگاه اطالع رساني سازمان سنجش قرار دارد 
اقدام كنيد.   توضيح در صفحه 6

بند دوم كارنامه- اطالعات ثبت نامي و آزموني شما  مشخص و ارائه شده است كه الزم است به اين 
توضيحات توجه كنيد. هم چنين  سهمية نهايی كه براساس آن گزينش می شويد، مشخص شده است. 
سهمية شما با توجه به اطالعاتي كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم كرده ايد )و تأييد ارگان 

مربوط( تعيين شده است. 
جهت تسريع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الكترونيكی، متقاضيان می توانند به سيستم پيشخوان 
  http://darkhast.sanjesh.org :خدمات الكترونيكی س��ازمان سنجش آموزش كش��ور به آدرس 
مراجعه و درخواس��تهاي خود را به همراه مس��تندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواس��ت، برای 
داوطلب ش��ماره نامه و كدرهگيری از طريق پيام كوتاه ارس��ال می ش��ود. داوطلبان می توانند پس از 
درياف��ت ش��ماره و ك��د رهگيری از طري��ق پيام كوت��اه، به پورت��ال رهگيری الكترونيك��ی مكاتبات                                                           
به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org  وارد و از آخرين وضعيت درخواس��ت خود مطلع ش��وند. 
ضمناً در صورت داشتن هرگونه سؤال به نشاني )http://request.sanjesh.org( مراجعه و سواالت 

خود را ثبت نماييد.
  می دانيد كه ظرفيت رشته ها بين سهميه ها تقسيم می شود.

  داوطلبان هر سهميه در ظرفيت مختص آن سهميه با هم رقابت می كنند. اما در بخشي از ظرفيت 
)سهميه آزاد( همه داوطلبان بدون توجه به سهميه با هم رقابت مي كنند.

 براي آشنايي با سهميه ها صفحة 19 را مطالعه كنيد.
در بند سوم كارنامه - اطالعات تحصيلي داوطلب ارائه شده است.

در بند چهارم كارنامه- استان، ناحيه و قطب بومي شما مشخص شده است. 

با انتخاب رش��ته هاي با گزينش بومي، احتمال قبولي ش��ما دردانش��گاه های منطقه بومی تان يا مناطق 
نزديك به آن بيشتر مي شود.

در اين دفترچه راهنما در جدول رش��ته هاي هر يك از گروه هاي آزمايشي، نوع گزينش كشوري يا 
بومي)استانی، ناحيه ای يا قطبی( و زيرگروه آن مشخص شده است.

 اگر در تصميم گيري خود براي انتخاب رش��ته، در موقعيتي قرار گرفتيد كه بخواهيد بين رشته محل 
بومي و غير بومي يكي را انتخاب كنيد، بايد بدانيد كه احتمال قبولي شما در رشته محل هاي بومي بيشتر 

از غير بومي است.
 براي آشنايي با رشته هاي بومي و كشوري و مقررات آنها، صفحة 26 را مطالعه كنيد.  

بند پنجم كارنامه- وضعيت پذيرش رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي
داوطلبان مي توانند براي انتخاب رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام مي 
ش��ود، نس��بت به انتخاب رش��ته در اين مرحله بدون توجه به گروه آزمايشي كه درآن ثبت 

نام نموده و يا در آزمون آن شركت كرده اند، اقدام كنند.
بند ششم كارنامه- اعالم عالقه مندي

 اين قسمت هم طبق اطالعاتي است كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم كرده ايد.
 داوطلباني مي توانند از مجموعه رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي انتخاب نمايند كه در رديف زير آن، 
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كلمة بلي درج شده باشد.  
 اگ��ر در زم��ان ثبت نام به هر دليل��ي عالقه مندي خود را به دوره ه��ای غيرانتفاعی و يا پيام نور 
اعالم نكرده ايد. مي توانيد در صورت مجاز بودن با پرداخت هزينة مربوط بصورت جداگانه، اعالم 

عالقه مندي نماييد)در محدوده زمانی انتخاب رشته(. 
مراحل ثبت اعالم عالقه مندي به رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي

برای پرداخت هزينه، از صفحه اصلي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش، 
از قسمت خريد كارت اعتباری می توانيد اقدام كنيد.

هزينه ثبت اعالم عالقه مندی  براي هر مورد عالقمندي به  رشته های پيام نور 
و يا غير انتفاعی هر كدام بصورت جداگانه مبلغ 200/000 ريال )معادل 

بيست هزار تومان( است.

بند هفتم كارنامه- اطالع از مجاز بودن انتخاب ها براي رشته هاي با آزمون 
 اين بند نشان مي دهد طبق نتايج آزمون، شما از چه دوره هاي تحصيلی مي توانيد انتخاب رشته كنيد. 
 اگر در چند گروه آزمايشي شركت كرده باشيد، وضعيت آزمون هاي شما، به ترتيب در چند رديف 

نشان داده مي شود. 

 هر داوطلب فقط از دوره هايي كه مجاز شده است مي تواند انتخاب رشته نمايد.
 مجاز شدن به اين معني است كه شما در آن دوره، حداقل نمرة الزم)و البته ساير شرايط و ضوابط( 

را به دست آورده ايد و بنابر اين مي توانيد از آن دوره ها، رشته هايي را انتخاب نماييد.
 تنها شرط انتخاب رشته، مجاز بودن نيست، هر كدام از دوره هاي تحصيلي شرايط و مقرراتي دارند 

كه پيش از انتخاب رشته از آن دوره ها، الزم است به آنها توجه كنيد.
 اگر از دوره اي كه مجاز به انتخاب رشته نيستيد، رشته اي را انتخاب نماييد، سامانه انتخاب رشته، 

به شما اجازه انتخاب نمی دهد.
 براي انتخاب رشته هاي پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان مجاز بودن كافي نيست، بلكه بايد 

عالقه مندي تان را هر كدام بصورت جداگانه اعالم كرده باشيد. 
 برای اعالم عالقه مندی به رش��ته محل های دانش��گاه فرهنگيان، می توانيد از قس��مت خريد كارت 

اعتباری مبلغ 200/000 ريال )معادل بيست هزار تومان( اقدام نماييد.
 براي آشنايي با مقررات دوره هاي تحصيلي، صفحات 36 تا 41 را مطالعه كنيد.

بند هش��تم كارنامه- در صورت مجاز ش��دن در دانشگاه آزاد اسالمي مي توانيد رشته هاي پزشكي، 
دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي را در انتخاب هاي خود براساس دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور انتخاب نماييد.

بند نهم كارنامه- وضعيت اعمال سوابق تحصيلي
دانش آموزان بايد قبالً در تاريخي كه اعالم ش��ده سوابق تحصيلي خود را در وبگاه آموزش و پرورش ديده و 
آن را تأييد كرده باشند. اطالعات اين قسمت مخصوص كساني است كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد 
و مدرك پيش دانشگاهي خود را از سال 1391 به بعد گرفته اند و فقط نشان مي دهد سوابق تحصيلي آنها به 

سازمان سنجش رسيده و تأثير مثبت آن در نمره كل نهايي، بررسي شده است. 

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

خريد كارت اعتباری
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بند دهم كارنامه- وضعيت رتبه و نمره كل
 در اين قس��مت می توانيد وضعيت رتبه در منطقه يا سهميه نهايی، رتبه كشوري)بدون سهميه( 
و نمره كل نهايي خود را در هر زير گروه  مشاهده كنيد. كساني كه در دو يا سه گروه آزمايشي 

شركت كرده اند، براي هر گروه آزمايشي جدولي جداگانه دارند. 
 در ردي��ف اول و دوم اين بند، ميزان تأثير س��وابق تحصيلي ديپلم و پيش دانش��گاهي براي 
داوطلبان نظام س��الي واحدي/ترمي واحدي يا تاثير نم��رات ديپلم براي فارغ التحصيالن نظام 
3-3-6 را مي بينيد. اطالعات مربوط به سوابق تحصيلی فقط براي آگاهي شماست و كاربردي 

در تصميم گيري براي انتخاب رشته ندارد. 

 مهم ترين معيار ش��ما براي انتخاب رش��ته، رديف س��وم اين جدول، يعني رتبه در س��هميه و 
زيرگروه هاي مقابل آن است.

 مي دانيد كه با توجه به ضريب درس ها، هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. هر داوطلب 
به تعداد زير گروه ها، رتبه دارد.

 براي انتخاب هر رشته، بايد بدانيد آن رشته، در كدام زير گروه قرار دارد و وضعيت شما در 
آن زير گروه چگونه است.

احتمال قبولي شما در زيرگروهي كه رتبة بهتري داريد)عدد كمتر( بيشتر است.
 براي آشنايي با زير گروه ها، رتبه و نمره كل صفحه 29 را مطالعه كنيد. 

بند يازدهم كارنامه- نمره هاي خام درس هاي امتحاني
در اين قسمت نمرة خام)نمرة درصدي( درس هاي امتحاني خود را مي بينيد. كه اين نمرات، مالك 

عمل براي محاسبه نمرات كل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه مي  باشد.

بند دوازدهم كارنامه: نمرة كل و رتبه ها

ي��ن  تر ال با
نمره كل شما در 
بين زيرگروه ها

نشان  رتبه  اين 
مي ده��د در بين همة 
كس��اني ك��ه ب��ا هم 
در يك س��هميه قرار 
داري��د، نف��ر چن��دم 

هستيد.

اگر س��هميه بندي نباش��د، اين 
رتبة شماست. اين رتبه فقط براي اطالع 
شما اعالم مي شود و شما براي انتخاب 
رش��ته بايد به رتبة خود در س��هميه و 

رتبه در زيرگروها توجه كنيد.

اين رتبه مربوط به آخرين داوطلب است 
كه در سهمية شما مي تواند انتخاب رشته كند. 
اگر رتبة شما بيشتر از رتبة آخرين نفر باشد، 
به اين معني اس��ت كه نمي توانيد از دوره هاي 
روزانه و نوبت دوم)شبانه( رشته انتخاب كنيد. 

 ممكن است داوطلبانی به دليل نمره كل مشابه، رتبه مشابهی داشته باشند)در يك سهميه(. 
 رتبه داوطلبان از سهميه های مختلف، باهم قابل مقايسه نيست. 

  داوطلبان سراسر كشور را با رتبه كشوری می توان با يكديگر مقايسه نمود. 
بند س��يزدهم كارنامه- برای داوطلبان عالقه مند به اس��تفاده از نرم افزارهای مشاوره ای- برای 
پيش بينی احتمال قبولی در رش��ته ها- سيس��تم انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش به دليل 

استفاده از اطالعات واقعی داوطلبان معتبرترين مرجع می باشد.  

نش��ان  ع��دد  اي��ن 
مي ده��د در س��هميه اي كه 
ش��ما در آن ق��رار داري��د 
چند نف��ر با يكديگر رقابت 

مي كنند.

اين عددها نش��ان 
مي ده��د كه ش��ما در هر 
زي��ر گ��روه نف��ر چندم 

هستيد)البته در سهميه خود(.
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بند چهاردهم كارنامه- كد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمی
داوطلبان در مهلتی كه دانشگاه آزاد اسالمی اعالم مي كند، می توانند با كدی كه در اين كارنامه در اختيارشان 

گذاشته شده است، در سامانة انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی وارد شوند و انتخاب رشته نمايند.
 بر اساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  داوطلبان گروه آزمايشي 
علوم تجربي كه در كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده اند توجه داشته باشند كه رشته هاي 
پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي مراكز دانشگاه  آزاد اسالمي درهمين دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته درج شده است. لذا الزم است درصورت تمايل به انتخاب كدرشته محلهاي فوق مربوط به دانشگاه 
آزاد اسالمي، اين كدرشته محلها را به همراه ساير كدرشته محلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته  در درگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش با توجه به اولويت  دلخواه درج نمايند.
 براي اطالع از جزييات انتخاب رش��تة س��اير رشته هاي  دانشگاه آزاد اسالمی بايد به درگاه اطالع 

رساني اين دانشگاه به نشاني )www.azmoon.org( مراجعه كنيد.

چگونه انتخاب رشته كنيم؟
همة داوطلبان)چه آنها كه در يك گروه آزمايش��ي ش��ركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا س��ه گروه 
آزمايشي شركت كرده اند(، در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل، اعم از رشته هاي با آزمون و رشته 

هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مي توانند انتخاب كنند.
 داوطلبان رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي مي توانند در اين مرحله بدون توجه به گروه آزمايشي كه 

درآن ثبت نام نموده و يا در آزمون آن شركت كرده اند، از تمامي گروه هاي آزمايشي  اقدام كنند.
 رش��ته محل هاي مورد نظر خ��ود را از دفترچة راهنمای انتخاب رش��ته، بخش ظرفيت ها، مربوط به 

هرگروه آزمايشي، انتخاب كنيد.
 براي انتخاب رش��ته از دوره هاي مختلف)روزانه، نوبت دوم، پيام نور و دوره هاي ديگر( به ش��رايط 

اختصاصي هر دوره در اين دفترچه توجه كنيد. 
 شرايط بعضی از اين دوره ها را در صفحات 36 تا 41 ببينيد.

 براي جلوگيري از اشتباه، بهتر است قبل از ورود به سامانة اصلي انتخاب رشته، رشته هاي انتخابي خود را 
با كد مربوط به هر رشته، به ترتيب عالقه مندي در پيش نويس انتخاب رشته وارد كنيد.

 پيش نويس انتخاب رشته در آخر اين دفترچه  
 پس از نهايي كردن رشته هاي انتخابي و اطمينان از ترتيب انتخاب هاي خود، آنها را در سامانة اصلي 

انتخاب رشته، به سازمان سنجش اعالم كنيد. 
 به ياد داشته باشيد، در فرم انتخاب رشته، اولويت)ترتيب( رشته هايي كه انتخاب مي كنيد، فقط نشان 

دهندة عالقه مندي شماست و تأثيري در افزايش احتمال قبولي ندارد.
  اگر نمره و شرايط الزم براي قبولي در رشته اي را داشته باشيد، اين رشته را در هر اولويتي)اول يا 

صد و پنجاهم( انتخاب كنيد، احتمال قبولي شما در آن رشته بيشتر نمي شود. 
  در مجموعه رشته هايي كه انتخاب مي كنيد، اولين رشتة انتخابي، نشان دهندة بيشترين عالقة شما و 

آخرين رشتة انتخابي، نشان دهندة كمترين عالقة شما است.
 اگر در مجموعه رشته هايی كه انتخاب كرده ايد، شرايط قبولي در چند رشته را داشته باشيد، سازمان 

سنجش اولين رشته را كه داراي شرايط قبولي هستيد به عنوان رشتة قبولي اعالم مي كند.
               به رشته هايي كه انتخاب مي كنيد و ترتيب آنها در فرم انتخاب رشته دقت كنيد.

  شما می توانيد در محدودة زماني انتخاب رشته )از 1401/5/17  تا 1401/5/22(  تا هشت نوبت 
رشته های انتخابی خود را ويرايش نماييد.

 فراموش نكنيد، بعد از پايان مهلت ويرايش، امكان جابجايي رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته 
نيست. 

 پس از اعالم نتايج نهايي ) هفته آخر شهريور ماه 1401(، امكان تغيير رشتة قبولي، در بين مجموعه 
رشته هايي كه انتخاب كرده ايد نيست.

14
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چگونه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيم؟ )انتخاب رشتة اينترنتي(
پس از انتخاب كدرشته محل ها از دفترچة راهنمای انتخاب رشته در پيش نويس و اطمينان از رشته هاي انتخابي 

خود و ترتيب عالقه مندی به رشته ها، وارد صفحة انتخاب رشتة سازمان سنجش شويد.
ابتدا از صفحه درگاه اطالع رساني سازمان سنجش وارد صفحه آزمون سراسری شويد.

در صفحة آزمون سراسری، وارد صفحه انتخاب رشته شويد. 

از صفحه انتخاب رشته های تحصيلی آزمون سراسری، بعد از چند مرحله وارد صفحه اصلی انتخاب رشته 
می شويد.

صفحه اطالعات آزمون
 در اين صفحه فرصت زماني انتخاب رشته و شماره تماس براي رفع اشكاالت احتمالی اعالم شده است.

 اگر طبق كارنامه مجاز به انتخاب دوره های پيام نور، غير انتفاعی و يا دانشگاه فرهنگيان شده ايد ولی قباًل 

اصل��ي  صفح��ة  در 
درگاه اطالع رساني سازمان 
اينجا مي توانيد  از  س��نجش، 
وارد صفحة آزمون سراسری 

شويد. 
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در زمان ثبت نام، عالقه مندی خود را ) به جز دانشگاه فرهنگيان كه در اين مرحله انجام مي شود( اعالم 
نكرده ايد، در اين صفحه می توانيد از پيوند)لينك( خريد كارت )سمت راست صفحه( هزينة هريك از 
آنها را بصورت جداگانه پرداخت نماييد تا بتوانيد از اين دوره ها هم، رشته محل هايي را انتخاب كنيد.

ورود به سيستم انتخاب رشته
 ب��ا تأيي��د اين مورد كه اطالعيه  ها و اي��ن دفترچة راهنما را مطالعه كرده اي��د، به صفحة بعدي وارد 

می شويد.

 

 از اين صفحه، به سه روش مي توانيد وارد سيستم انتخاب رشتة خود شويد. 
روش اول- سريال ثبت نامي)12 رقمي( + شمارة شناسنامه

روش دوم- شمارة پرونده+ كد ملي + سريال شناسنامه
روش سوم- شمارة رهگيري ثبت نام)16 رقمي( + كد ملي

به يكی از روش های باال، به صفحة بعدي به نام صفحه اطالعات داوطلب، وارد می شويد.

صفحه اطالعات داوطلب
 در اين صفحه اطالعات شخصی شما نمايش داده می شود. اگر اطالعات مربوط به شما صحيح است، 

آن را تاييد كنيد تا وارد صفحة بعدي شويد.
 در پايين صفحة اطالعات داوطلب، معدل كتبي ديپلم و عنوان ديپلم شما درج شده است. اگر اشكالي 

در آن مي بينيد، مي توانيد آنها را اصالح كنيد.
 بند ديگر مربوط به داوطلبان اتباع خارجي است كه بايد تكميل شود.

پس از تكميل و تأييد، اطالعات داوطلب، وارد صفحه اصلي انتخاب رشته مي شويد.
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صفحه اصلی انتخاب رشته
اگر قصد داريد:

  از دوره های پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان، رشته هايي را انتخاب كنيد و تازه هزينة آن را 
پرداخت كرده ايد. الزم است سريال پرداخت مربوط به هركدام را وارد نماييد.

  فراموش نكنيد برخي از رشته هاي گروه آزمايشي هنر آزمون عملی دارد كه برای انتخاب هر يك از 
آنها بايد در آزمون عملی آن رشته شركت كرده و يا شركت نماييد.

كساني كه قبالً در زمان ثبت نام عالقه مندي خود را به پيام نور و يا غيرانتفاعی اعالم كرده اند، در اينجا 
الزم نيست اقدامي نمايند. 

 همة داوطلبان فقط يك فرم انتخاب رشته دارند. حتي اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شركت كرده 
باشند.
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نحوة وارد كردن رشته هاي انتخابي در فرم الكترونيك
 در پايين صفحه دو ستون ترتيب اولويت و كد رشته محل قرار دارد. 

 كد)عددي( رشته هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه مندي وارد كنيد.
 با وارد كردن كد هر رشته، عنوان آن رشته، دوره و نام دانشگاه به طور خودكار نمايش داده مي شود. 

با دقت در عنوان رشته، مطمئن شويد كه كد را درست وارد كرده ايد.
 اگر كدي را كه مربوط به گروه آزمايشي شما نيست وارد كنيد چنين پيغامي ظاهر مي شود:

در كد رشته محل هاي مجاز شما، اين كد رشته محل يافت نشد.

 اگر مجاز نباشيد رشته اي را انتخاب كنيد)مثالً در گروه آزمايشي هنر ثبت نام نكرده ايد اما رشته هاي 

با آزمون از آن گروه را انتخاب كنيد( چنين پيغامي ظاهر مي شود:
اگر در كد و عنوان رشته ها يا ترتيب آنها اشتباهي مشاهده مي كنيد، مي توانيد اشتباهات را اصالح كنيد.

پايان ورود كدهای عددی رشته محل ها
بعد از اينكه كد رشته محل های مورد نظر خود را وارد كرديد، در پايان، با فشردن گزينه تاييد و ادامه، 
رس��يد انتخاب رشته كه شامل مشخصات فردی و فهرست رشته هاي انتخابي شماست، نمايش داده 

می شود.

 شماره پرونده و شماره رسيد انتخاب رشته)كد عددي 15 رقمي( را، كه در باالي اين صفحه)رسيد 
انتخاب رشته( قرار دارد، حتماً يادداشت نماييد.

  اگر چنين رسيدي دريافت نكنيد، انتخاب رشتة شما تمام نشده است.
  بهتر است كه اين صفحه را چاپ و تا اعالم نتيجة نهايي از آن نگهداري كنيد.

 پس از پايان اين مراحل  امكان هش��ت نوبت ويرايش در محدودة زماني انتخاب رش��ته )از 
1401/5/17 ت��ا 1401/5/22( اس��ت و پس از پايان مهلت انتخاب رش��ته، امكان تغيير آن 

نيست .
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 بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
 با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
كش��ور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم ش��وراي اس��المي و بر اس��اس مصوبه بيست و هشتمين 
جلس��ه شوراي س��نجش و پذيرش دانش��جو مورخ 1400/10/20 ميزان تأثير س��وابق تحصيلي در 

آزمون سراس��ري س��ال 1401 حداكثر 40 درصد و با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال خواهد ش��د:
ال��ف( آن دس��ته از ديپلمه هاي رياض��ي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اس��المي 
ك��ه ديپلم خود را از س��ال 1398 به بعد در نظام آموزش��ي جديد )3-3-6( اخذ نم��وده و يا مي نمايند 
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار ش��ده يا مي ش��ود، 
مش��مول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ) پايه دوازدهم -سال سوم دوره دوم 
متوس��طه نظام جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر40 درصد به نس��بت س��وابق تحصيلي موجود داوطلب و 

به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي ش��ود.
ب( آن دس��ته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اسالمي كه 
ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت نموده اند 
و امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كشوری برگزار شده است، مشمول 
اعمال س��وابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه 
نظام س��الي واحدي/ترمي واح��دي( به ميزان حداكثر30 درصد به نس��بت س��وابق تحصيلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي ش��ود.
ج( داوطلبان داراي مدرك پيش دانش��گاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف 
اس��المي و هنر كه مدرك دوره پيش دانش��گاهي خود را از س��ال تحصيلي 91-1390 و به بعد ازآن 
دريافت كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار 
ش��ده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و س��وابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )پايه 
دوزادهم-س��ال آخر آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر 10 درصد 
به نس��بت س��وابق تحصيل��ي موجود داوطلب و به ص��ورت تأثير مثبت در نم��ره  كل نهايي آنان لحاظ 

مي ش��ود.
د( س��اير ديپلمه ها )غير از بندهاي الف، ب و ج( مش��مول اعمال س��وابق تحصيلي نيس��تند.

  بر اس��اس مصوبه دوازدهمين و پانزدهمين جلس��ه ش��وراي سنجش و پذيرش دانش��جو مورخ 1397/4/17 و 
1397/10/8 با توجه به عدم وجودمحدوديت نوع ديپلم براي ش��ركت در هريك از گروه هاي آزمايش��ي آزمون 
سراسري، دانش آموزان ديپلم فني و حرفه اي و كارو دانش كه در اين آزمون شركت نموده اند درصورت تمايل به 
اعمال س��وابق تحصيلي بايس��تي در امتحان نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شركت كنند، در غير 

اينصورت مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
 بر اس��اس قانون س��نجش و پذيرش دانش��جو در دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالی كش��ور مصوب 10 
ش��هريورماه 1392 مجلس ش��وراي اس��المي، مبنی بر افزايش تدريجي و س��االنة تأثير سابقه تحصيلی در 
پذيرش دانش��جو تا رسيدن به س��قف حداقل 85 درصد كل ظرفيت پذيرش دانشجو در كشور و براساس 
مصوبه جلس��ه 26 شوراي س��نجش و پذيرش دانش��جو مورخ 1399/11/25 پذيرش كدرشته محل هاي با 
آزمون و رشته محل هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي براي داوطلبان مجازبه انتخاب رشته در يك فرم 
انتخاب رشته انجام مي شود و فقط يك كد قبولي براي داوطلبان اعالم مي شود. لذا كدرشته محل هاي با 
آزمون و رش��ته محل هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي ساير گروه هاي آزمايشي در اين دفترچه راهنما 

درج شده است.
نكته1: درصورتی كه متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نموده و در جلسه آزمون شركت 
كرده مي تواند در فرم انتخاب رشته خود رشته هاي با آزمون از گروه آزمايشی كه در آن آزمون داده 
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و مجاز به انتخاب رش��ته ش��ده و همچنين رشته های صرفًا با  سوابق تحصيلی)بدون آزمون( از همه 
گروههای آزمايشی را انتخاب كند.

نكته2: درصورتی كه متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نموده ولی در جلسه آزمون 
شركت نكرده در فرم انتخاب رشته خود می تواند رشته های صرفًا با سوابق تحصيلی)بدون آزمون( 

از تمامی گروههای آزمايشی را درج نمايد.
نكت��ه3: در صورت��ی كه متقاضی در اين مرحله نس��بت به تكميل فرم انتخاب رش��ته اقدام نمايد و 
مجدداً در پذيرش رش��ته های صرفاً با  س��وابق تحصيلی)بدون آزمون( هم ثبت نام و انتخاب رشته 

نمايد، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون آزمون وی باطل خواهد شد.

 مدرك تحصيلي شرط ضروري براي پذيرش
 داوطلبان براي قبولي در دانشگاه بايد يكي از مدارك تحصيلي زير را تا پايان شهريور 1401 اخذ 

نمايند:
 يا ديپلم متوسطة نظام جديد آموزشي 6-3-3

 يا ديپلم متوسطة نظام قديم
 يا مدرك پيش دانشگاهي )نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي(

 يا مدرك كارداني )براي داوطلبان ديپلم فني و حرفه اي يا كاردانش(
 يا مدرك سطح يك حوزوي )براي شركت طالب فقط در گروه آزمايشي علوم انساني(

يادآوري: اگر فردي يكي از اين مدارك را نداشته باشد، حتي اگر در يكی از رشته محل های انتخابی 
خود قبول ش��ود، قبولي او باطل مي ش��ود و نمي تواند در آن رش��ته ثبت نام كند. در صورت قبولي در 
رش��ته هايي كه پذيرش آنان از نيمس��ال دوم س��ال تحصيلي 1402-1401 آغاز مي گردد به شرط 
دريافت مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني 

تا تاريخ 1401/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع مي باشد. 

وضعيت نظام وظيفه
بر اس��اس اعالم رسمي سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران داوطلبان» 
مرد« براي ش��ركت در آ زمون سراسري س��ال 1401 الزم بوده به هنگام پذيرش در دانشگاه )قبول 
قطعي و ثبت نام( ش��رايط مندرج در دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون سراسري )شماره1( را دارا 

بوده باشند.

شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني
همة اتباع غيرايراني شركت كننده در آزمون سراسري سال 1401،عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي 
و اختصاصي اين آزمون )مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1(، الزم است بند مربوط را در تقاضانامه 
ثبت ن��ام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باش��ند. بديهي اس��ت چنانچ��ه اتباع غيرايراني ك��ه در رديف 
پذيرفته ش��دگان نهاي��ي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت نام بن��د 30  تقاضانامه را عالمتگذاري 

ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
  فقط »اتباع غير ايرانی مقيم جمهوری اسالمی ايران« و دارای »اقامت قانونی« مجاز به ثبت نام و يا 
ش��ركت در آزمون سراس��ري بوده و در صورت شركت اتباع غير ايرانی مقيم ساير كشورها، پذيرش 

آنان »لغو« می گردد.
 اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق 
ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي باشند. بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان 
غيرايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي همان سال، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان 
براي اين داوطلبان،  دربخش عمومي صفحه اصلي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور 

درج شده است.
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  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود 
)از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز اكيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست اين 

رشته ها، در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در قسمت »اخبار« درج شده است.
  مطاب��ق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پذيرفته ش��دگان غيرايراني آزمون سراس��ري در 
دوره هاي روزانه )در كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي غيرپزشكي( مؤظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق 
مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر به ميزان 80 
درصد شهريه هاي  دوره هاي نوبت دوم )شبانه( مي باشند )در دانشگاه هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه 

تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد(.

طرح ويژه حمايت از جذب رتبه های برتر كنکور سراس�ری و برگزيدگان المپياد        
دانش آموزی در رشته های هدف اولويت دار كشور )از دوره كارشناسی تا دكترا(

با تصويب هماهنگ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، بنياد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری رتبه های 1 تا 100 گروه های رياضی و فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و 
رتبه های 1 تا 50 هنر و زبان های خارجی در كنكور سراسری سال 1401 و دارندگان نشان های 
طال، نقره و برنز كش��وری در المپيادهای ملی دانش آموزی )كه توسط وزارت آموزش و پرورش 
برگزار می ش��وند با معرفی س��ازمان ملی پرورش استعدادهای درخش��ان( در صورت انتخاب و 

پذيرش در رشته های هدف اولويت دار از مزايای طرح مذكور برخوردار می شوند:
رشته های هدف

 رش��ته های گروه »علوم پايه«: آمار، آمار و س��نجش آموزشی، دكتری پيوسته فيزيك، رياضيات و 
كاربردها، زيس��ت فناوري، زمين شناس��ی، زيست شناسی جانوری، زيست شناسی سلولی و مولكولی، 

زيست شناسی دريا، زيست شناسی گياهی، شيمی كاربردی، شيمی محض، فيزيك.
 رشته های گروه »علوم انسانی«: ايران شناسی، باستان شناسی، تاريخ، جامعه شناسی، جغرافيا، زبان و 
ادبيات عربی، زبان و ادبيات فارس��ی، علوم تربيتی، علوم قرآن و حديث، فقه و مبانی حقوق اسالمی، 

فلسفه، معارف اسالمی.
 رش��ته های گروه »مهندسی كش��اورزی«: علوم و مهندس��ی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و 
مهندسی خاك، علوم و مهندسی صنايع غذايی، مهندسی اقتصاد كشاورزی، مهندسی ترويج و آموزش 

كشاورزی پايدار، مهندسی توليد و ژنتيك گياهی.
برگزيدگان طرح با حفظ شرايط پويايی از تسهيالت زير در طول تحصيل بهره مند می شوند:

 پذيرش بدون آزمون به عنوان استعدادهای درخشان در دوره های تحصيلی باالتر تا مقطع دكترا در 
رشته های هدف در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.

 دريافت حمايت مالی ماهيانه به ميزان حداقل دس��تمزد تعيين ش��ده توسط شورای عالی كار، در 
صورت انتخاب و پذيرش در رشته های هدف در طی دورة تحصيل در در داخل كشور در ازای انجام 

فعاليت های علمی و اجرايی.
 دريافت كمك هزينه برای اجرای برنامة توانمندسازی و پشتيبانی از فعاليت های آموزشی، پژوهشی، 

فناورانه، نوآورانه و فرهنگی به پيشنهاد برگزيدة طرح و تأييد استاد راهبر.
 بهره مندی از تسهيالت طرح جايگزين خدمت بنياد ملی نخبگان )طرح شهيد صياد شيرازی(.

 اعطای تسهيالت دورة پسادكتری بنياد ملی نخبگان )طرح شهيد دكتر چمران( بعد از اتمام دوره 
دكتری تخصصی به مدت حداكثر 3 سال.

 اعطای تس��هيالت ويژة بنياد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرايی و مؤسسه های علمی 
كشور )طرح شهيد شهرياری(.
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 اعطای تس��هيالت اس��تادياران جوان بنياد ملی نخبگان )طرح مرحوم كاظمی آش��تيانی( و در صورت 
اشتغال به عنوان عضو هيئت علمی در داخل كشور.

 اعطای تسهيالت جذب در نهادهای فناورانه و شركت های دانش بنيان بنياد ملی نخبگان )طرح شهيد 
تهرانی مقدم(.

 اعطای بيمة تكميلی درمان به برگزيدگان طرح و اعضای خانوادة آنان شامل همسر و فرزندان، تا پايان 
تحصيل در داخل كشور.

 اعط��ای كمك هزين��ة اعزام به فرصت مطالعاتی داخل يا خارج از كش��ور به برگزيدة طرح، در دورة 
دكتری تخصصی.

 اعطای تسهيالت راه اندازی و حمايت از كسب وكارهای دانش بنيان، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه.
 اعطای پوش��ش صندوق حمايتی بيمه درآمد پس از دانش آموختگی برگزيدة طرح از دورة دكتری 
تخصصی، در صورت ارائة درخواست و به شرط اقامت وی در داخل كشور، متناسب با سال هايی كه در 

داخل كشور و در رشته های هدف تحصيل كرده است.
برای اطالع از جزئيات طرح و ش��رايط برخورداری از آن به پايگاه اطالع رس��انی www.msrt.ir يا 

www.bmn.ir  مراجعه نماييد.

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
در آزمون سراسري، طبق قوانين، ظرفيت رشته محل ها، بين سهميه هاي مختلف تقسيم مي شود. شرايط 
اس��تفاده از سهميه ها، در دفترچة راهنماي ثبت نام به طور كامل توضيح داده شده است. در توضيحات 

زير مواردي كه براي انتخاب رشته اهميت دارد شرح داده مي شود. 

سهميه مناطق
شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق در آزمون سراسري سال جاري با توجه به مالك هاي زير جزو 
يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و 3 محسوب گرديده و در كارنامه نتيجه اوليه آنان لحاظ گرديده است.

 ب��راي داوطلب��ان نظام آموزش��ي جديد 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي س��ه س��ال آخر 
دبيرستان)پايه دهم تا دوازدهم(.

  براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي 
دوره پيش دانشگاهي و  دو سال آخر دبيرستان.

 براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان 
يا هنرستان.

  در صورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان س��همية مناطق متفاوت باش��د، س��همية 
داوطلب بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر )حتي يك سال از سه سال( تعيين مي شود. ) بر 

اساس مصوبه جلسه پانزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/10/08(
   فارغ التحصيالن مقطع كارداني )فوق ديپلم( پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، بر اساس بخش محل 
اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان )سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان(، 

جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي شوند.
  داوطلباني كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه 
خود را در خارج از كشور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.) بر اساس مصوبه جلسه 

يازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/12/22(
  همة داوطلبان معلول )بينايي، شنوايي، جسمي حركتي، آسيب گفتار و زبان،  تكاملي رشد )اتيسم( و 

اعصاب و روان( جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.
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سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير باليای طبيعی)سيل و زلزله(
بر اساس ماده 5 آيين نامه اجرايي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در خص��وص ماده واحده تكميل و تعميم ش��مول ماده واحده جلس��ه 739 مورخ 1392/8/28 ش��ورا 
مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياي طبيعي و مصوبه جلسه 
30 مورخ 1401/4/26 ش��وراي س��نجش و پذيرش دانشجو، حداكثر 5 درصد مجموع ظرفيت دوره 
روزانه دانشگاه هاي واقع در اين استان ها به صورت مازاد بر ظرفيت در رشته های موردنياز و پيشنهادی 
اس��تانداری ها پس از تائيد ش��وراي سنجش و پذيرش دانش��جو، به داوطلباني كه شهر يا بخش »محل 
اقامت« يا »محل اخذ مدرك تحصيلي س��ال آخر دوره متوسطه« يا »محل اخذ مدرك تحصيلي سال 
ماقبل آخر دوره متوسطه« و يا »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه« دريكی از 
شهرها يا بخش های درگير باليای طبيعی مندرج در جدول مناطق مشمول درصفحه بعد باشد، اختصاص 
داده می شود. اين داوطلبان مي توانند كدرشته هاي اختصاصي اين شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته، انتخاب نمايند.
 دوره تحصيلي در تمامي رشته هاي تحصيلي مناطق درگير بالياي طبيعي )زلزله، سيل( همانند دوره روزانه 

رايگان مي باشد.
 شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي گيرد كه داوطلب مستقالً يا به همراه خانواده 
در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرس��تان يا بخش اقامت داش��ته و اين موضوع مورد تأييد فرمانداري 

ذی ربط قرار گيرد. 
 داوطلباني كه ش��رايط اس��تفاده از اين آيين نام��ه را دارند و در زمان وقوع بالياي طبيعي، آس��يب 
جاني و مالي ديده اند، بايد قبل از انتخاب رش��ته گواهي مربوط)نمونه مندرج در انتهاي اين دفترچه( 
را از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت و در زمان انتخاب رش��ته، گزينه مربوط به اس��تفاده از 
اين س��هميه را انتخاب نمايند.همچنين الزم است كدرشته محل هاي مربوط به اين سهميه را در فرم 

انتخاب رش��ته درج نمايند.
  داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته مي شوند، بايد در زمان قبولي گواهي دريافتي فوق را به 
دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي مورد تائيد فرمانداري باشند، قبولي آن ها لغو مي شود و 

اجازه شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
 اين ظرفيت در دانشگاه هاي واقع در مناطق آسيب ديده همان استان اختصاص مي يابد و در صورت نبود 
رشته در آن استان، در دانشگاه هاي واقع در استانهاي هم جوار اختصاص داده مي شود. اولويت با دانشگاه هاي 

واقع در شهر منطقه آسيب ديده، سپس دانشگاه هاي واقع در استان مربوطه است.
 اي��ن س��هميه زماني اختص��اص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خس��ارت های جاني و مالي ش��ود 

به طوری كه اين خسارت ها عمالً موجب وقفه و خلل در تحصيل دانش آموزان شده باشد.
  پذيرش در اين كدرشته محل ها مستلزم كسب حدنصاب 80 درصد گزينش آزاد و در رشته های پزشكی، 

داروسازی و دندانپزشكی كسب حدنصاب 85 درصد گزينش آزاد خواهد بود.
  ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل است كه در زمان 

ثبت نام بايد تعهد خود را به استانداري مربوطه اعالم و يك نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.
  هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع است.

 مدت اعتبار س��هميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي، حداكثر 3 س��ال مي باشد. در سال اول 
وقوع بالياي طبيعي، توس��ط س��ازمان سنجش آموزش كشور اقدام مي ش��ود. براي تخصيص سهميه 
در س��ال دوم و يا س��ال سوم از زمان شروع اختصاص س��هميه براي آن منطقه، در صورت تصويب 

ش��وراي س��نجش و پذيرش دانش��جو، اقدام خواهد ش��د. 
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جدول مناطق مشمول سهميه درگير بالياي طبيعي )زلزله، سيل(

* داوطلبان كه محل اقامت آنان منطقه بنجار از شهرستان زابل مي باشد در صورت درج كدرشته 
محل هاي مخصوص مناطق س��يل زده اس��تان سيستان وبلوچس��تان الزم است فرم» گواهي تائيد 
براي داوطلباني كه در زمان وقوع بالياي طبيعي آسيب جاني ديده اند« )مندرج در انتهاي دفترچه( 
را تكمي��ل و پس از تاييد فرمانداري شهرس��تان زابل حداكثر ت��ا تاريخ 1401/5/30 از طريق 
سيس��تم ارسال درخواس��ت الكترونيكي به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org )قسمت 
درخواس��ت ويرايش تقاضانامه آزمونها، فرم مربوطه( و يا با شماره هاي نمابر 021-88922253، 
36270049 و 36182348 با پيش شماره 026 به سازمان سنجش ارسال نمايند. در صورت 
عدم ارس��ال فرم، در رشته هاي انتخابي از مناطق مخصوص سيل زده استان سيستان و بلوچستان 

گزينش نخواهند شد.
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روستاهای آن(

خوزستان3

 مرکزیآبادان

 مرکزیاهواز

 مرکزیخرمشهر

 مرکزی - گلگیرمسجد سلیمان

مرکزیکارون

کالپوشمیاميسمنان4

5
 سیستان و
بلوچستان

چابهار
 مرکزي، پیرسهراب )روستاي
 پیرسهراب(، پالن)روستاي

 پالن(

مرکزی، کهیرکنارک

زرآباد، کارونزرآباد

مرکزی، باهوکالتدشتیاري

مرکزی، جلگه چاه هاشمدلگان

مرکزی، تلنگ، ساربوکقصرقند

بزمانایرانشهر

بخششهرستاناستانردیف

ادامه 5
 ادامه

 سیستان و
بلوچستان

نیکشهر

 مرکزي) روستاهاي چاهان،
 مخت، هیچان، مهبان(، بنت
 )روستاهاي بنت، دستگرد،

 مهمدان، زردآری، سفیدکوه،
حیدربند(

مرکزی، الدیز، ریگ ملکمیرجاوه

مرکزی ) فقط منطقه بنجار( *زابل

مرکزی، ایرندگان، پشتکوهخاش

مرکزی، کتیجفنوج

مرکزی، قرقریهیرمند

مرکزی، صابرینیمروز

مرکزی، جزینکزهک

6
 كهگیلویه و
بوبراحمد

مرکزی، پاتاوهدنا

لرستان7

مرکزی، زاغه، پاپیخرم آباد

چگني، شاهیوند، ویسیانچگنی

مرکزی، معموالنپلدختر

مرکزی، خاوه، کاکاونددلفان

مرکزی، سیالخوردورود

مرکزی، سوریرومشکان

جاپلقازنا

 مرکزی، زز و ماهرو، ذلقی،الیگودرز
بربرود شرقی، بربرود غربی

مرکزیبروجرد

 مرکزی، طرهان، کوهنانی،کوهدشت
درب گنبد

مرکزی، فیروز آبادسلسله
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سهمية مناطق محروم
 براس��اس مصوبه دوازدهمين جلس��ه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري مورخ 1372/1/21، 
حداق��ل 40 درصد از ظرفيت كد رش��ته محل های ناحيه ای، قطبی و كش��وری دورة روزانة دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالي واقع در اس��تان هاي ايالم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، 
كردس��تان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد،لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استان ها اختصاص 

می يابد.
  براي اطالع از جدول ظرفيت هاي اين سهميه به جدول رشته هاي تحصيلي اين دفترچه راهنما رجوع شود.
  براس��اس مصوبه س��ال 1392 مجلس شوراي اسالمي، مبني بر پذيرش 30 درصد دانشجوي بومي از 
محل اصالح قانون عدالت آموزش��ي، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، در راستاي تربيت و 
تأمين نيروي انس��اني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را براي رشته هاي كليه مقاطع 
گروه علوم پزشكي اجرا مي نمايد. با توجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان 

ضرورت دارد به شرايط درج شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند. 
 تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد.

 بر اس��اس مصوبه جلس��ه سي و سوم ش��وراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1366/3/14 و به منظور 
تأمي��ن نيروي متخصص اس��تان هاي: اي��الم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، سيس��تان و بلوچس��تان، 
كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان در رشته هاي مورد نياز برحسب نظر 
اس��تانداري هاي اين اس��تان ها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومی اس��تان های مذكور در دانشگاه ها 
پذيرش مي شوند. بديهي است كه پذيرش در اين رشته ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومی هر 

يك از اس��تان های مذكور انجام  می ش��ود.
تبصره: تغيير رش��ته پذيرفته ش��دگان اين س��هميه ممنوع مي باش��د و انتقال محل تحصيل منوط به موافقت 

استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهي مي باشد.
 دوره تحصيلي در همه رش��ته هاي تحصيلي مناطق محروم همانند دوره روزانه رايگان مي باش��د.

سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب اس�تان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و 
منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

 بر اس��اس مصوبه شصتمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري مورخ 1388/2/3 و 
ساير مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذكور كه حداقل دو )2( شهر از چهار )4( شهر »محل اخذ 
مدرك تحصيلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي 
دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« آن ها يكي از شهرهاي فوق باشند، مي توانند كد رشته هاي اختصاصي 
اين شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته 
شدن در اين كد رشته ها، داوطلبان مي بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبت نام به موسسه قبولي خود 
ارائه نمايند، در غيراينصورت قبولي آنها لغو مي گردد. ضمناً پذيرفته شدگان مشمول تسهيالت اين سهميه 

بايد متعهد شوند كه به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.
 دوره تحصيلي در همه رشته محل هاي اين سهميه همانند دوره روزانه رايگان مي باشد.

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان: در راستاي اجراي مصوبه 625 مورخ 87/3/21 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، مبني بر اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي، 40درصد از 
ظرفيت پذيرش رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه هاي اس��تان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص 
دارد. البته كس��ب حدنصاب 75درصد گزينش آزاد الزامي است. تبصره 1- مالك بومي جهت استفاده 
از اين س��هميه، س��كونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموس��ي، مي باشد.   تبصره 2- چنانچه 
داوطلبان واجد ش��رايط حدنصاب الزم را در رش��ته هاي دانشگاه هاي اس��تان هرمزگان كسب ننمايند، 
بصورت 100درصد در دانش��گاه پيام نور ابوموسي جايابي و معرفي مي شوند.داوطلبانی كه حائز شرايط 
اس��تفاده از اين سهميه می باشند، بايد درخواست، مدارك و تأييديه فرمانداری مبنی بر 3 سال سكونت 

مستمر در شهرستان ابوموسی را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.
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سهميه داوطلبان دچار سوختگي در حادثه آتش سوزي مدارس:
براس��اس ماده واحده مصوب جلس��ه 162 مورخ 1401/3/10 س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
كشور به داوطلبان آزمون سراسری كه دچار سوختگی حاد در حوادث آتش سوزی مدرسه شهيد رحيمی 
درودزن اس��تان فارس )در سال 1385( و مدرس��ه انقالب اسالمی شين آباد استان آذربايجان غربی )در 
س��ال 1391(  ش��ده اند، سهميه ای مازاد بر ظرفيت در اس��تان بومی داوطلب به مدت دو سال در آزمون 
سراس��ری س��ال های 1401 و 1402 اختصاص می يابد. اين داوطلبان برای اس��تفاده از اين سهميه بايد 
حدنصاب 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد كدرشته محل مورد تقاضا را كسب 

نمايند. 
 داوطلباني كه حائز ش��رايط اس��تفاده از اين س��هميه مي باشند، بايد درخواس��ت خود را به سازمان 

سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.«

 سهميه بهياران: 
طبق مصوبات جلس��ه 140س��تاد راهبري اجراي نقش��ه جامع علمي كشور ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
مورخ 1399/9/18 و دستورالعمل اجرايي تخصيص اين سهميه مصوبه جلسه 26 مورخ 1399/11/25 
و مصوبه جلس��ه27  مورخ 1400/8/25 شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو از سال 1400 سهميه ويژه 
بهياران به مدت 5 سال به ميزان حداكثر 5 درصد از ظرفيت در تمامي دوره هاي )روزانه، شهريه پرداز، 
دانش��گاه آزاد اسالمي و...( به جز رش��ته محل هاي مخصوص مناطق محروم، بالياي طبيعي و داراي تعهد 
خدمت مقطع كارشناسي پيوسته رشته پرستاري به بهياران حائز شرايط به شرح ذيل اختصاص مي يابد. 

1- برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني.
2-دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي بعنوان بهيار در استان محل خدمت 

پس از اخذ مدرك ديپلم به تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.
3- دارا بودن حداقل س��ه سال س��ابقه خدمت اعم از دولتي و غيردولتي به عنوان »به�يار« در استان محل 

خدمت پس از دريافت مدرك ديپلم بهياري به تاييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت. 
4- دارا بودن ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه )چهارساله( و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش 
متوسطه )سه ساله( به اضافه دريافت مدرك پيش دانشگاهي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش حداكثر 

تا تاريخ 1401/6/31.
5-اين تسهيالت برای استفاده از سهميه بهياری در رشته محل های پرستاری، فقط در استان محل خدمت 
)محل اشتغال( بهيار اعمال می شود. متقاضيان حق استفاده از سهميه بهياری در استانهای ديگر را ندارند. 

در صورت عدم رعايت اين ضابطه، در صورت قبولی با سهميه بهياری، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.
توجه1: طول دوره تحصيل و نظام آموزش��ي مطابق آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته 

و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.
توجه2: پذيرفته شدگان اين سهميه مجاز به انتقال و جابجايي نمي باشند.

توجه3: برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عالي برنامه 
ريزي علوم پزش��كي اس��ت. درس هايي كه دانش��جو در دوره بهياري گذرانده اس��ت در مقطع كارشناسي 
پيوسته، تطبيق واحد داده نمي شود و دانشجو ملزم است تمامي دروس مقطع كارشناسي پيوسته را بگذراند.

6-نمره كل بهياران براي گزينش در س��هميه مربوط به بهياران در رش��ته پرستاري با در نظر گرفتن نمره 
درس بهي��اري بعن��وان درس تخصصي با ضريب 4 و با تاثير قطعي در نم��ره كل زيرگروه يك در آزمون 

سراسري سال 1401 در نظر گرفته مي شود.
7-حدنصاب نمره الزم براي پذيرش داوطلبان حائز ش��رايط در س��هميه بهياري هر يك از كد رشته محل 
هاي پرس��تاري، كس��ب حداقل 70 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد آن كدرشته 
محل است. داوطلبان بهيار حائز شرايط داري حدنصاب نمره، با توجه به ظرفيت مربوطه با يكديگر رقابت 

مي نمايند.
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سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
سهمية 25 درصد ايثارگران شامل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان)با 

جانبازي 25 درصد به باال(، همسر و فرزندان آنان مي باشد. 
 25 درصد از ظرفيت هر رشته محل، مربوط به اين سهميه است.

سهمية 5 درصد ايثارگران شامل: جانبازان)با جانبازي كمتر از 25 درصد(، همسران و فرزندان آنان و 
همسر و فرزندان رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 

 ايثارگران براي قبولي در هر رشته محل، بايد حداقل 70 درصد نمره گزينش آزاد در آن رشته محل 
را كسب كنند. 

 سهمية رزمندگان شامل رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 
حد نصاب نمره براي اين داوطلبان 75  درصد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد. 

 سهمية خانواده  شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد مي باشد.
 داوطلبان س��هميه ايثارگران، عالوه برسهميه ايثارگران همانند سايرداوطلبان در سهميه منطقه خود نيز 

گزينش مي شوند و سهميه مناطق آنها نيز در كارنامه نتايج علمي درج مي شود.
  داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون سراسری سال 1401  برای بهره مندی از شهريه تحصيلی دانشگاه 
ها ) موضوع آيين  نامه ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران ( نسبت به انتخاب  دانشگاه ، 

رشته و مقاطع تحصيلی  به شرح زير  اقدام نمايند . 
الف( همه رش��ته های مقاطع كاردانی و كارشناس��ی دوره های نوبت دوم دانش��گاه های دولتی تحت 

پوشش وزارتخانه های علوم و بهداشت.
ب( همه رشته های مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشگاه ، دانشكده ها و مراكز آموزش عالی فنی و حرفه ای.

ج( همه رشته های مقاطع كاردانی و كارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی.
د( همه رش��ته های مقطع كارشناسی دانش��گاه پرديس علوم پزشكی تحت پوشش وزارت بهداشت و 

دانشگاه آزاد اسالمی )پرداخت شهريه در سقف ريالی دانشگاه آزاد اسالمی(.
ه( همه رشته های مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشگاه جامع علمی كاربردی در گروه صنعت ) به جز 

.) IR ،CPL ، PPL   دوره های پروازی
و( رشته های گردشگری و هتل داری مقاطع كاردانی و كارشناسی علمی كاربردی .

ز( همه رشته های مقاطع ارشد پيوسته و دكترا حرفه ای همه دانشگاه.
توضيح : ساير رشته ها ، مقاطع و دانشگاه های كه در اين بند آورده نشده حائز شرايط بهره مندی از 

خدمات آيين نامه نمی شوند . 

تعهدات  پذيرفته شدگان  سهميه هاي  مختلف
 همة پذيرفته ش��دگان در رش��ته هاي روزان��ه )از همة مناطق(، بابت تحصيل راي��گان، تعهد دارند كه 
حداكثر يك س��ال پس از فارغ التحصيلي، در هر منطقه اي از كش��ور كه دولت در صورت نياز براي آنها 

تعيين مي كند، خدمت نمايند. تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نمي شود.
 پذيرفته ش��دگان دوره ه��اي روزانه كه  از س��هميه  مناطق  2 و 3 )بر اس��اس  ضوابط مربوط به  
تقس��يم  بندي  س��هميه ها( پذيرفته شده اند، عالوه  بر تعهدات  ش��رعي  و اخالقي  كه  به  عهده  دارند 
بابت تحصيل رايگان و  امتيازاتي  كه  در پذيرش  س��هميه اي  از آن  برخوردار شده اند، بايد متعهد 
ش��وند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيلي  در مقطع  رشته اي  كه  پذيرفته  شده اند )براي  برادران 
 پ��س  از انج��ام  خدمت  وظيفه  عمومي ( به  مدت  دو برابر زم��ان  تحصيل در هر يك از نقاط ايران 
)به تش��خيص سازمان هاي ذيربط(، نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند. تعهدهاي ديگر مانع 

از انجام اين تعهد نمي ش��ود.
تبصره 1:  بر اس��اس  تصميمات  متخذه  در جلس��ه  مورخ  1375/9/24 كميته  مطالعه و برنامه ريزي 
 آزمون  سراسري  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، پس  از اعالم  نتايج ، هر يك  از پذيرفته شدگان 
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 دوره روزانه با سهميه هاي  ثبت نامي  مناطق  2 و يا 3 كه  حداقل نمره سهميه آزاد يا منطقه يك را دارا 
باش��ند، به ميزان طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بس��پارند. پذيرفته شدگان كدرشته هاي 
خاص همانند كدرش��ته هاي مخصوص داوطلبان اس��تان يا شهر خاص، بورس��يه ها و يا سهميه مناطق 
مح��روم، تعه��دات آنان بر اس��اس قراردادهاي منعقده بي��ن ارگان هاي مربوط ص��ورت مي پذيرد و 

مشمول موارد فوق نمي باشند.
 تبصره 2:  مدت  تعهد براي  استفاده كنندگان  از سهميه هاي  مناطق  2 و 3 در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه در 

هر صورت كمتر از 5 سال  نخواهد بود.
  اس��تفاده كنندگان  از سهميه  منطقه يك ، خانواده  شهدا، ايثارگران و رزمندگان در رشته هاي تحصيلي دوره 
روزانه  )بر اساس  ضوابط مربوط به  تقسيم  بندي  سهميه  ها( عالوه  بر تعهدات  شرعي  و اخالقي  كه  به  عهده  دارند 
بايد متعهد شوند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيل  در مقطع  رشته اي  كه  پذيرفته  شده اند )براي  برادران  پس  
از انجام  خدمت  وظيفه  عمومي ( به  مدت  يك  برابر مدت  زمان  تحصيل  خود، تعهد مربوط به  استفاده  از آموزش  

رايگان  را در مناطقي  كه  وزارتخانه ها و سازمان هاي  ذيربط تعيين  مي كنند، خدمت  نمايند. 
 اس��تفاده كنندگان از س��همية مناط��ق 1، 2، 3، خانواده ش��هدا، رزمندگان و ايثارگران در رش��ته هاي 
تحصيلي دوره روزانه، در صورتي  كه  ظرف  يك  سال  پس  از پايان  دوره  تحصيل  )بدون  احتساب  خدمت  
وظيفه  عمومي  براي  برادران ( از انجام  خدمت به نحو فوق  استنكاف نمايند، وزارت ذيربط مجاز و مختار 
اس��ت  كه عالوه  بر اس��ترداد دو برابر هزينه  س��رانه  دانش��جو در طول  مدت  تحصيل ، از تحويل  مدارك  

تحصيلي  تا انجام  خدمت  يا اس��ترداد مبلغ تعيين ش��ده خودداري    نمايد.
 بورسيه  هاي  نهادها و وزارتخانه  ها موظفند بر طبق  قرارداد منعقد شده  از طرف  سازمان  يا وزارت  متبوع 

 عمل  نمايند.
 پذيرفته شدگان سهميه ها و كدرشته محل هاي خاص )مانند سهميه مناطق زلزله زده، رشته هاي داراي 
تعهد وزارت بهداش��ت و ...( تابع قوانين و مقررات مربوط به آن كدرش��ته محل مندرج در اين دفترچه 

راهنما مي باشند.
 ميزان تعهد خدمت استفاده كنندگان از سهميه بهياري، دوبرابر طول مدت تحصيل و مطابق مقررات 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
 پذيرفته ش��دگان دانشگاه هاي وابس��ته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در دوره هاي غير روزانه، اعم از: نوبت دوم )شبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي غيرانتفاعي، 

پرديس خودگردان ، شهريه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمي تعهد خدمت آموزش رايگان ندارند. 
 يادآوري مهم: پذيرفته ش��دگان تمامي رش��ته هاي  تحصيلي ذيربط در كليه  سهميه هاي  مختلف  بايد 
متعهد ش��وند كه  پس  از فارغ التحصيل  ش��دن  در صورت نياز س��ازمان ها و ادارات  دولتي  و ارگان ها و 
نهادهاي  انقالب  اس��المي  و به  تش��خيص  مراجع ذيصالح در صورت  عدم  نياز س��ازمان ها و ارگان هاي 

 مذكور، در بخش  خصوصي  به تشخيص  و معرفي  وزارت  كار و امور اجتماعي  خدمت  نمايند.

 گزينش بومي

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي به سهميه هاي مختلف، بر اساس محاسباتی انجام مي شود كه اطالع 
از آن محاسبات كاربردي در انتخاب رشته ندارد. توضيحات زير براي كساني است كه عالقه مند هستند 

در اين باره بيشتر بدانند. 
مهم ترين نكتة كاربردي گزينش بومی، در انتخاب رشته، اين است كه انتخاب رشته هاي بومي احتمال 

قبولي شما در دانشگاه هاي بومی را افزايش می دهد. 
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 هر رش��ته محل)يك رش��ته در يك دانش��گاه(، ظرفيتي دارد كه ميان س��هميه هاي مختلف تقس��يم 
مي ش��ود. در گزينش بومي، بخشي از ظرفيت هر رشته محل مخصوص داوطلبان بومي است. بنابر اين 
احتمال قبولي داوطلبان بومي در دانش��گاه هاي استان بومیيا نزديك به آن بيشتر از ديگران اس��ت. 

براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، الزم است اين موارد را بشناسيد:
 منطقه بومي)استان، ناحيه و قطب( خود)در بند پنجم كارنامه(

 بومی بخش يا شهر در رشته محل هايی كه پذيرش بومی شهری يا بخش دارند. 
 رشته هاي بومي واقع در منطقه خود.

 رشته هاي پر طرفدار)در اين رشته ها مزايای بومی گزينی كمتر است(.

نحوة تقسيم رشته ها )كشوري و بومي(  
رش��ته هاي موجود در دانش��گاه ها به دو دستة كلي كشوري و بومي تقسيم مي شوند كه روش تقسيم 

ظرفيت آنها در بين سهميه ها، مختلف است.
رش��ته هاي كشوري: رشته هايي هستند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود دارند. 

مانند رشته هاي دكتري پيوسته بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.
رش��ته هاي بومي: به جز رش��ته هاي كشوري، رش��ته هاي تحصيلي دوره های روزانه بر اساس ميزان 

پراكندگي آنها در سطح كشور، به سه نوع رشته هاي استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند.
رش��ته هاي استاني: رشته هايي اس��ت كه در بيشتر اس��تان هاي كشور داير اس��ت. )مانند كارداني 

حسابداري دوره هاي روزانه(
رشته هاي ناحيه اي:  رشته هايي است كه  در بيشتر استان ها داير نيست ، ولي  در چند استان كنارهم)كه 

 يك ناحيه را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های معماری، پزشكی و حقوق دوره روزانه(. 
رش��ته هاي قطبي:  رشته هايي است كه  در بيشتر ناحيه ها داير نيست  ولي  در چند ناحية كنارهم)كه 
 يك قطب را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های مهندسی صنايع، فيزيوتراپی و تاريخ دوره 

روزانه(.

 جدول» الف«- نحوة گزينش رشته های تحصيلی دوره های مختلف

نوع گزينشنام دوره

نوع گزینش در رشته هاي روزانه ثابت نیست و در جدول رشته هاي تحصیلي هر روزانه 
یك از گروه هاي آزمایشي، نوع گزینش هر رشته در مقابل آن نوشته شده است.

بومی استانینوبت دوم)شبانه( 

بومی ناحیه ایغیرانتفاعی و پیام نور

مجازي غیرانتفاعي
پردیس خودگردان 

شهریه پرداز )رشته هاي گروه 
علوم پزشکي(

كشوري )بدون بومي گزیني(

كشوري ) بدون بومي گزیني ( در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دانشگاه آزاد اسالمي
دامپزشکي
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 نقشة ناحيه ها و قطب هاي بومي

ناحيه6

ناحيه2
قطب3

ناحيه7

ناحيه3
قطب4

ناحيه4

ناحيه8
قطب2

البرز، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوين ، قم  و مركزي.   )1( ناحيه 
آذربايجان  شرقي ، آذربايجان  غربي  و اردبيل .  )2( ناحيه 

اصفهان ، چهارمحال  و بختياري  و يزد.  )3( ناحيه  
سيستان و بلوچستان  و كرمان .  )4( ناحيه  

بوشهر، فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان .  )5( ناحيه 

كردستان ، كرمانشاه  و همدان .  )6( ناحيه  
ايالم ، خوزستان و لرستان .  )7( ناحيه 

خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي.    )8( ناحيه 
گلستان ، گيالن  و مازندران .  )9( ناحيه 

ناحيه9

قطب1
ناحيه1

قطب5
ناحيه5

ب��ا نگاه��ی به اين نقش��ه و با توجه به منطقه بومی خ��ود، می توانيد حدس بزنيد احتمال قبولی ش��ما در 
دانشگاه های چه مناطقی بيشتر است.

تعيين استان بومي  داوطلب
 مالك تعيين استان بومي سه سال آخر تحصيالت دبيرستان يا هنرستان است.

 در صورتي كه سه سال آخر تحصيالت فرد در يك استان نباشديا در خارج از كشور باشد، استان 
محل تولد، استان بومي او خواهد بود. 

 در صورتي كه محل تولد و سه سال آخر تحصيالت در خارج از كشور باشد، استان بومي فرد تهران 
خواهد بود.
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در بعضی رشته محل ها مانند بعضی رشته محل های پزشكی يا دانشگاه فرهنگيان پذيرش به صورت بومی 
شهريا بخش انجام می شود.

بومي شهر - داوطلبي بومی يك شهر محسوب می شود كه از چهار شهر- محل تولد و سه سال آخر تحصيل 
دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان شهر مورد نظر باشد )بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم و نوزدهم 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 و 1398/5/5(
بومی بخش- داوطلبي بومی يك بخش محس��وب می شود كه از چهار بخش- محل تولد و سه سال آخر 
تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان بخش مورد نظر باشد )بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم 

و نوزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 و 1398/5/5(

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوري
ظرفيت هر رشته محل از نوع رشته هاي كشوري، بعد از كسر سهميه ايثارگران)25 و 5 درصد(، به نسبت 
شركت كنندگان هر يك از سهميه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به كل شركت كنندگان در 

هر گروه آزمايشي، تقسيم مي شود.
نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي 

 هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است. توزيع ظرفيت در آزمون سراسري متأثر از 
سهميه ها و گزينش بومي مي باشد )به غير از رشته هايي كه به  صورت خاص از داوطلبان برخي استان ها 
يا شهرستان ها پذيرش مي نمايند(. يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه هاي مختلف در نظر 

گرفته مي شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش می شوند. 
 ظرفيت هر كدرش��ته محل پس از كس��ر 25 درصدي و 5 درصدي سهميه ايثارگران، با توجه به نوع 
گزينش رشته مطابق جدول )»الف« مندرج در صفحه 26(به صورت ذيل در دوره هاي مختلف توزيع 

مي شود:
  در رشته محل هايي كه نوع گزينش آنها بومي )قطبي، ناحيه اي، استاني( بوده، حدود 20 درصد ظرفيت 
به داوطلبان آزاد و مابقي آن به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه هاي مناطق يك، دو، سه 
و خانواده شهدا در بوم مربوطه )قطب، ناحيه، استان( به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هر گروه 

آزمايشي اختصاص مي يابد.
تبصره 1: براس��اس مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در هر كدرش��ته محل مربوط به رشته هاي 
پرمتقاض��ي دوره روزانه مطابق جدول )»ب« مندرج در همين صفحه( 40 درصد از ظرفيت باقي مانده 

پس از كسر سهيمه هاي ايثارگران، به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.
تبصره 2: ظرفيت خالي مانده س��هميه 25 درصدی  ايثارگران، به  داوطلبان دارای س��هميه 5 درصدی 
ايثارگران )جانبازان با جانبازی كمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان 
با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه( تعلق می گيرد و درصورتی كه بازهم اين ظرفيت خالی بماند، 
در مابقی آن داوطلبان بصورت آزاد )بدون توجه به سهميه و بومي گزيني( و تنها بر اساس مالك نمره كل 

نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش می شوند. 
تبصره 3: اگر سهميه 5 درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به  همة داوطلبان به صورت 

آزاد )بدون توجه به سهميه( اختصاص مي يابد.

جدول»ب« رشته های پُرمتقاضی

عناوين رشته هاگروه آزمايشی

علوم ریاضی و فنی
مهندسی برق، مهندسی مکانیك، مهندسی كامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسي معماري 

و مهندسی صنایع
پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکيعلوم تجربی

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانی
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فرآيند نمره كل س�ازي براي رش�ته هاي پذيرش با آزمون و رش�ته هاي پذيرش صرفًا بر اساس سوابق 
تحصيلي متفاوت است كه در ادامه به تفکيک اشاره خواهد شد.

آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها )براي رشته هاي با آزمون(:
زيرگروه:

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچك تر تقسيم 
مي شود كه به آنها زير گروه مي گوييم. بنابر اين هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. 

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد زير گروه ها

مالك تقسيم رش��ته هاي هر گروه آزمايشي، به زيرگروه ها، اهميت)ضريب( مواد امتحاني آزمون براي 
رشته هاي هر زير گروه است. مثالً در گروه رياضي، رشته هايي كه درس رياضي در آنها اهميت خيلي 

زياد، فيزيك اهميتي متوسط و شيمي اهميت كمتري دارد، در يك زيرگروه قرار گرفته اند.
 براي هر زيرگروه،بعد از اينكه نمره هاي خام تراز شد، بر اساس ضريب درس هاي امتحاني و تاثيرمثبت 

سوابق تحصيلي، يك نمره كّل محاسبه مي شود. اين نمرة كل مبناي رتبه بندي در زيرگروه هاست. 

نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها )براي رشته هاي با آزمون(: 
 نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراس��ری برای محاس��به نمره خام در هر درس، به هر 
پاسخ صحيح 3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا نمره خام در هر 

درس )اعم از عمومي و اختصاصي( به درصد از رابطه روبرو به دست مي آيد:

براساس مصوبات هفدهمين جلس��ه مورخ 97/12/26 و بيست و چهارمين جلسه مورخ 99/7/22 و 
بيس��ت و پنجمين جلسه مورخ 99/8/20 ش��وراي سنجش و پذيرش دانشجو، ازآزمون سراسري سال 
1400 و آزمونهاي پس از آن، فقط بر مبناي دروس نظام آموزشي جديد 3-3-6 برگزار شده و خواهد 

شد.  
مطابق س��نوات اخير، ابتدا نمرات خام )حقيقي( محاس��به و سپس براي محاسبه نمره كل، در هر يك از 

گروه هاي آزمايشي نمرات هر درس بصورت جداگانه تراز مي شود. 
 با توجه به تفاوت ماهيت دروس امتحاني، نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايش��ي 
همانند نيس��تند. لذا نمرات خام در هر درس تراز مي ش��ود. براي تعيين نمره تراز، الزم اس��ت تمامي 
نمرات خام داوطلبان در هر گروه آزمايش��ي و هر درس در دس��ترس باشد؛ بنابراين، يافتن نمره تراز 
دروس )اعم از عمومي و اختصاصي( توسط داوطلب يا هيچ فرد و يا موسسه اي به جز سازمان سنجش 

آموزش كشور كه اطالعات تمامي شركت كنندگان را در اختيار دارد، امكان پذير نيست.
 نمره كل آزمون در هر زير گروه: 

نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وی 
با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي باشد كه طبق رابطه 1 )مندرج در صفحه 31( محاسبه 

مي شود. بايد توجه شود كه ضريب دروس تخصصي 3 برابر مي شود.
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نمره كل سابقه تحصيلي )براي رشته هاي با آزمون(:
  براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 نمره كل سابقه 
تحصيلي ديپلم و براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي 
يا ترمي واحدي نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي به صورت زير 

محاسبه مي شود:
الف( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 است كه امتحانات آنها 
به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه 

طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 31( محاسبه مي شود.
ب( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي است 
كه امتحانات آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس 

در هر زيرگروه طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 31( محاسبه مي شود.
ج( نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در هر زيرگروه:

 ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر پيش دانشگاهي است كه امتحانات آنها به صورت 
نهايي، سراس��ري و كش��وري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه طبق 

رابطه 3 )مندرج در صفحه 31( محاسبه مي شود.

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي )براي رشته هاي با آزمون(:
با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 
مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي و بر اساس مصوبه بيست و هشتمين جلسه شوراي 
سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1400/10/20 ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 

1401 حداكثر 40 درصد و با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال خواهد شد:
1- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم 
خود را از س��ال 1398 به بعد در نظام آموزش��ي جديد )3-3-6( اخذ نموده و يا مي نمايند و امتحانات 
دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده يا مي شود، مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ) پايه دوازدهم -سال سوم دوره دوم متوسطه نظام 
جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر 40 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 

مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
2-  آن دس��ته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اس��المي كه 
ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت نموده اند و 
امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام سالي 
واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
3- داوطلبان داراي مدرك پيش دانش��گاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني، علوم و معارف 
اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 و به بعد ازآن دريافت 
كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )پايه دوزادهم-سال 
آخر آموزش متوس��طه نظام س��الي واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر 10 درصد به نسبت سوابق 

تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
 براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي بندهاي »2 و 3«، هر دو مورد 

اعمال مي شود.
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  نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزش��ي 3-3-6: براي داوطلبان مش��مول 
سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 با توجه به ميزان تأثير سابقه تحصيلي ديپلم، نمره كل حاصل 
از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم طبق رابطه 4 )مندرج در همين صفحه( محاسبه مي شود. در اين رابطه X ميزان 
تأثير سابقه تحصيلي ديپلم است كه در جدول شماره 1 ارائه شده است. نمره كل نهايي اين داوطلبان ماكزيمم 
مقدار نمره كل آزمون )حاصل از رابطه 1 مندرج در همين صفحه( و نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي 
ديپلم )حاصل از رابطه 4 مندرج در همين صفحه( مي باشد. به عبارت ديگر براي اين داوطلبان دو نمره در هر 
زيرگروه محاسبه مي شود: 1-فقط آزمون، 2- آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6، سپس از بين 

اين دو نمره بيشترين نمره محاسبه شده بعنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه لحاظ مي شود.
نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي: 

ب��راي اي��ن داوطلبان مش��مول اعمال س��وابق تحصيلي نظام آموزش��ي س��الي واح��دي يا ترم��ي واحدي، 
4 نم��ره محاس��به م��ي ش��ود، 1- نم��ره كل آزم��ون. 2- نم��ره كل حاص��ل از آزمون و س��وابق تحصيلي 
ديپل��م )طب��ق رابط��ه4 من��درج در همي��ن صفحه محاس��به م��ي ش��ود(.3- نم��ره كل حاص��ل از آزمون 
 و س��وابق تحصيل��ي پي��ش دانش��گاهي ) طب��ق رابط��ه 5 من��درج در همي��ن صفحه محاس��به مي ش��ود(. 
4- نمره كل حاصل از آزمون و س��وابق تحصيلي ديپلم و پيش دانش��گاهي ) طبق رابطه 6 مندرج در همين 
صفحه محاسبه مي شود(. سپس از بين اين چهار نمره، بيشترين نمره به عنوان نمره كل نهايي داوطلب در هر 

زيرگروه لحاظ مي شود. 
نمره كل نهايي براي داوطلبان غيرمشمول سوابق تحصيلي:

براي داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند نمره كل آزمون در هر زير گروه بعنوان نمره كل 
نهايي آن زير گروه لحاظ مي شود.

---------------------------------------------------------------
مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي آزمون × ضريب مربوطه( 

)مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون
نمره كل آزمون

در زيرگروه الف )1

مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه(
 )مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر ديپلم( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر ديپلم 

 نمره كل سابقه
 تحصيلي ديپلم
در زيرگروه الف

)2

 نمره كل سابقه تحصيلي پيش
  دانشگاهي
در زيرگروه الف

مجموع )نمرات ترازدروس اختصاصي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(×3 + مجموع )نمرات ترازدروس عمومي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(
)مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر پيش دانشگاهي( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر پيش دانشگاهي

)3

)Y( )نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف( + X )6(     )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف
+ )1-Y-X( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(     

نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم 

و پيش  دانشگاهي در زيرگروه الف

4( )نم��ره كل س��ابقه تحصيل��ي ديپل��م در زيرگروه ال��ف( X + )نمره كل آزم��ون در زيرگروه ال��ف( )X-1( = نم�ره كل حاصل از آزمون و س�ابقه تحصيلي ديپل�م در زيرگروه الف
5()نمره كل س��ابقه تحصيلي پيش دانش��گاهي در زيرگروه الف( Y + )نمره كل آزمون در زيرگروه الف( )Y-1( = نمره كل  حاصل ازآزمون وس�ابقه تحصيلي پيش دانش�گاهي درزيرگروه الف

در روابط فوق مقدار X  ميزان درصد تاثير سوابق تحصيلي ديپلم ) طبق جدول شماره 1 براي نظام آموزشي 
3-3-6 و طبق جدول شماره 2 براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( و مقدار Y ميزان درصد 

تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي )طبق جدول شماره 3( در نمره كل داوطلبان است.
مالك گزينش داوطلبان در رشته محل هاي با آزمون اين دفترچه، نمره كل نهايي در هر زيرگروه با رعايت 

شرايط و ضوابط آزمون مي باشد.
اعمال تاثير مثبت س��وابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق 
تحصيلي باعث افزايش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمره 
 كل آزمون هر زيرگروه ش�ود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود. و نمره كل آزمون آن زيرگروه به 

عنوان نمره  كل  نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.
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حالت هاي مختلفي ممکن است براي يک  داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 به شرح زير روي دهد:
1- سوابق تحصيلي ديپلم در هيچ يك از زيرگروه ها تأثير مثبت ندارد. 

2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زيرگروه تأثير مثبت دارد و در ساير زيرگروه ها فاقد تأثير مثبت است. 

حالت هاي مختلفي ممکن است براي يک  داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به 
شرح زير روي دهد:

1- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در هيچ يك از زيرگروه ها تاثير مثبت نداشته باشد.
2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها فاقد تاثير 

مثبت باشد.
3- سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها 

فاقد تاثير مثبت باشد.
4- س��وابق تحصيلي ديپلم و پيش دانش��گاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داش��ته باشد و در ساير 

زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.

جدول شماره 1- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام 
آموزشي 3-3-6  به تفکيک گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

40404029/0930/4033/6834/5533/6813/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340رياضي فيزيک

32/2332/833/86404040404013/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340 علوم تجربي

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340 علوم انساني

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340 علوم ومعارف اسالمي

همانگونه كه ذكر ش��د و در جدول ش��ماره 1 مالحظه مي ش��ود، ميزان تأثير نمرات دروس موثر ديپلم نظام 
آموزشي 3-3-6 با تأثير مثبت و حداكثر 40% است )بطوري كه اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي 
يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 40% خواهد بود. اما اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت 
باشد يا نمرات تمام دروس الزم سوابق تحصيلي موجود نباشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس 

مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 40% جايگزين مي شود(.

جدول شماره 2- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام 
آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به تفکيک گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

30303021/8221/5119/2024/2623/4111/5915/6816/8312/7713/648/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530رياضي فيزيک

20/5321/2222/29303030303011/5915/6816/8312/7713/648/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530 علوم تجربي

8/688/059/437/506/236/607/028/0530303030306/605/897/506/607/0214/3514/3514/3530 علوم انساني

8/688/059/437/506/236/607/028/0530303030306/605/897/506/607/0214/3514/3514/3530 علوم ومعارف اسالمي

* توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها  قبل از سال 1384 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.

همانگونه كه ذكر ش��د و در جدول ش��ماره 2 مالحظه مي ش��ود، ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم نظام سالي 
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واح��دي يا ترمي واحدي با تأثير مثبت و حداكثر 30% اس��ت )بطوري كه اگ��ر نوع ديپلم داوطلب با گروه 
آزمايش��ي وي يكس��ان باش��د، ميزان تأثير دروس مؤثر 30% خواهد بود. اما اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه 
آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس موثر سوابق تحصيلي موجود نباشد يا سال اخذ آنها قبل از 
سال 1384 باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس 

مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 30% جايگزين مي شود(.

جدول ش�ماره 3- ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان به تفکيک گروه 
آزمايشي و نوع پيش دانشگاهي

گروه آزمايشي

 نوع

 پيش دانشگاهي

 علوم رياضي
زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيو فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

1010106/136/477/868/247/863/516/796/796/406/404/556/405/265/265/267/787/787/787/78 رياضي فيزيک

5/715/715/9110101010102/264/384/384/384/384/556/405/265/265/267/787/787/787/78 علوم تجربي

3/003/003/753/333/334/293/754/2910101010104/295/005/005/005/0010101010 علوم انساني

2/002/002/502/222/222/862/502/8610101010102/863/333/333/333/336/676/676/676/67 علوم ومعارف اسالمي

2/502/503/182/802/803/683/183/682/264/384/384/384/3810101010107/787/787/787/78 هنر

 توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي    
كسر خواهد شد

همانگون��ه ك��ه ذكر ش��د و در ج��دول ش��ماره3 مالحظه مي ش��ود، مي��زان تأثير نم��رات دروس موثر 
پيش دانش��گاهي  با تأثير مثبت و حداكثر10%  اس��ت؛ به طوري كه اگر رشته پيش دانشگاهي  داوطلب با 
گروه آزمايشي وي يكسان باشد و نمرات تمامی دروس پيش دانشگاهي از سال  1391 به بعد اخذ شده 
باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر10%  خواهد بود؛ اما اگر رشته پيش دانشگاهي  داوطلب با گروه آزمايشي 
وي متفاوت باش��ديا نمرات دروس موثر الزم موجود نباش��د يا س��ال اخذ آنها قبل از سال 1391 باشد 
ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر 

 موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به  جاي 10% جايگزين مي شود.
رت���به ها )براي رشته هاي با آزمون(:

رتبه  در سهميه در هر زيرگروه: نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب 
شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه نمره  كل  نهايي برابر داشته  باشند، رتبه يكساني خواهند داشت. 
تعداد داوطلبان ش��ركت كننده با س��هميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم 

مي شود.
رتبه  كش��وري در هر زيرگ��روه : نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال س��هميه به ترتيب 
نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با نمره  كل نهايي برابر رتبه يكساني خواهند داشت. تعداد 

داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
رتبه كل در سهميه: ماكزيمم نمره  كل نهايي زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان 
در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه نمره  برابر داشته  باشند رتبه 
يكس��اني خواهند داش��ت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد 
به رتبه در سهميه و رتبه كشوري »بدون سهميه« در هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقايسه خود با 

دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  هيچ  وجه نبايد رتبه  كل سهميه را مالك قرار دهند(.
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آخرين رتبه مجاز: رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه داوطلب براي دوره هاي روزانه و 
نوبت دوم )شبانه( مي باشد.

رتبه كل  كشوري: ماكزيمم نمره  كل زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در نظر گرفتن 
سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با نمره  برابر رتبه 
يكساني خواهند داشت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته 
بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري »بدون سهميه« در هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقايسه 
خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  هيچ  وجه نبايد رتبه كل كشوري را مالك قرار دهند(.

  براي داوطلبان داراي س��هميه ايثارگران، رزمندگان و خانواده ش��هدا عالوه بر رتبه در س��هميه هاي 
مزبور، رتبه در منطقه آن ها نيز در كارنامه درج مي شود.

شيوه  هاي گزينش رشته هاي تحصيلي  مورد پذيرش )براي رشته هاي با آزمون(:
روش هاي گزينش دانشجو در كدرشته  محل هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون سراسري )بانمرات 

آزمون واعمال مثبت سوابق تحصيلي( مي باشد:

روش متمركز:
روش گزينش متمركز، روش��ی اس��ت  كه فقط نمرات آزمون و حس��ب ضوابط سوابق تحصيلي داوطلبان 
واجد شرايط مالك و مبنای پذيرش قرار می گيرد و اسامی  پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا 
اعالم می گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وی )از نظر سهميه، بوم و ...( و بر اساس نمره 
كل اكتسابی در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابی كه از نظر علمی برتری دارد )در مقايسه با 
ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وی را دارند(، در صورت وجود ظرفيت معرفی می شود. گزينش اغلب 
رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به روش متمركز صورت می گيرد. به منظور اعالم اسامی 

پذيرفته شدگان نهايی به اين روش، اقدامات زير انجام می گردد:
 بررسی كدرشته های متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به  همراه ساير اطالعات آنان.

 تعيين نقطه يا اولويت قبولی هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وی )از هر لحاظ( و مقايسه ای كه 
بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وی انجام می گيرد.

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي.
تبصره: در روش متمركز، پذيرش در بعضي از رشته ها به صورت شرايط خاص انجام مي شود.

 روش متمركز با شرايط خاص: رشته هاي داراي شرايط خاص رشته هايي هستند كه در پذيرش آنها 
ش��رايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملی يا علمی جداگانه و ... ، اعمال می ش��ود و اس��امي 
پذيرفته ش��دگان نهايي اين رش��ته ها با اعمال نتايج مراحل فوق، مطابق ظرفيت هر كدرش��ته مشخص 

مي شود. نتايج پذيرفته شدگان اين رشته ها به همراه ساير رشته هاي متمركز اعالم مي شود.
 

روش گزينش دانشجو ) براي رشته هاي صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي(:
پذيرش رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي به روش متمركز خواهد بود و  فقط معدل كتبي 

داوطلبان واجد شرايط مالك و مبنای پذيرش قرار می گيرد. 
 از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( صورت مي پذيرد 
و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان )رياضي، تجربي، انساني و 
....( متفاوت اس��ت، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه تحصيلي كه داوطلب آن مي شود متفاوت 
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باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول زير 
معطوف مي دارد.

ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( با توجه به نوع ديپلم و گروه تحصيلي
                      نوع ديپلم

گروه تحصيلي
رياضي فيزيک 

)كد10(
علوم تجربي

)كد11(
ادبيات و علوم انساني 

)كد12(
علوم و معارف اسالمي 

)كد18(
ساير عناوين ديپلم )كدهاي 13، 15، 16، 

17 ، 20 ، 21 و 22(

10010057/157/151/4علوم رياضي و فني

10010057/157/151/4علوم تجربي

57/157/110010051/4علوم انساني *

100100100100100هنر

100100100100100زبان
 * ضري��ب تاثير معدل داوطلبان داراي ديپل��م رياضي فيزيك يا علوم تجربي براي پذيرش در مقاطع كارداني 
و كارشناس��ي رشته هاي حسابداري، اقتصاد، روانشناسي، علوم ورزش��ي، مديريت اموربانكي، مديريت صنعتي، 
مديريت مالي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت دولتي، مديريت امورگمركي، مديريت فرهنگي هنري، 
مديري��ت كس��ب وكار، مديريت و بازرگاني درياي��ي، جهانگردي و  هتلداري، علم اطالعات و دانش شناس��ي، 
گردش��گري، كارداني امور بانكي، كارداني بيمه، كارداني امور دولتي و كارداني امور مالي و مالياتي گروه علوم 

انساني 100 مي باشد.
يادآوري مهم: گروه تحصيلی هر يك از كدرشته محل های پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در 
مقابل هر كدرش��ته محل در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رش��ته پذيرش دانشجو صرفاً براساس 
سوابق تحصيلي سراسري س��ال 1401 كه از تاريخ 1401/5/18 در درگاه اطالع رساني اين سازمان 

منتشر خواهد شد، درج شده است.

شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
 داوطلبان بايد واجد شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری 

سال 1401 باشند:
تغيير رشته و دانشگاه

تغيير رشته و دانشگاه پس از مشغول شدن به تحصيل و در دانشگاه محل تحصيل طبق آيين نامة آموزشی 
مربوطه و موافقت دانشگاه مبداء و مقصد و البته به سختي انجام مي شود. بنابر اين توصيه مي شود در اين 

مرحله در انتخاب رشته و دانشگاه دقت نماييد.
در مواردی انتقال از دوره ای به دورة  ديگر مانند انتقال از نوبت دوم)شبانه( به روزانه ممنوع است.

ممنوعيت تحصيل هم زمان 
هيچ  دانش��جويي  مجاز نيس��ت   هم زمان  در دو رشته  و يا دو محل )مؤسسات  دولتي  يا غيردولتي ( تحصيل  

نمايد و در صورت  تخلف،  طبق  آيين  نامه  انضباطي  دانشجويان  با وي  رفتار خواهد شد.
دانشجويان استعداد درخشان شامل اين ممنوعيت نمی شوند.

 داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ) قبول قطعي و ثبت نام( از نظر مقررات وظيفه عمومی 
كه در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1401 درج شده، منعی نداشته باشند.

 دانشجو بايد  مقررات  عمومي  ورود به  آموزش  عالي  و مقررات  خاص   محل  تحصيل  خود را رعايت  نمايد.
 پذيرفته شدگان  نبايد براي  تحصيل  از لحاظ موازين  شرعي  و مقررات  منعي  داشته  باشند.

 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، از لحاظ تأمين  مسكن  و خوابگاه  و پرداخت  كمك  هزينة  تحصيلي،  
به  دانشجويان تعهدي  ندارند، البته  در اين  خصوص  تالش  مي كنند .

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تعهدي براي پرداخت انواع تسهيالت به دانشجويان ندارد.
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 تحصيل در آموزش عالي تمام وقت است. كارمندان دولت تنها با موافقتنامة رسمي و بدون قيد و شرط 
محل اشتغال خود مبني بر شركت در تمام فعاليت هاي آموزشي مي توانند تحصيل نمايند.

 نداشتن  آگاهي  از ضوابط و مقررات  آموزشي،  حقي  براي دانشجو  ايجاد نمي كند.
 مدت تحصيل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها )به  جز دوره های دانشگاه پيام نور( يكسان و طبق 

جدول زير است:

دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

2457مدت.معمول)سال(
3579/5حداكثر.مجاز)سال(

 عالوه بر مقررات عمومي، هر دانش��گاه  نيز ممكن اس��ت مقررات اختصاصي داشته باشد كه هنگام 
ورود الزم است از آن اطالع داشته باشيد و رعايت كنيد. 

 براي اطالع از وضعيت خوابگاه و امكانات رفاهي هر دانشگاه به بخش پيوست ها )مشخصات و شرايط 
دانشگاهها، مندرج در سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org ( و همچنين سايت هاي اينترنتي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط، اطالعيه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در 
رسانه هاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نشاني:  www.msrt.ir مراجعه نموده و از 
نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند. ضمناً ضوابط و شرايط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
كه در بخش پيوست ها درج گرديده و نيز توضيحاتی كه در مقابل برخي از كدرشته محل ها در ستون 

توضيحات درج شده، توجه داشته باشيد. 

آشنايی با دوره های تحصيلی دانشگاه ها

رشته های تحصيلی دوره روزانه:
 تحصيل در رش��ته هاي تحصيلي دوره روزانه رايگان بوده و دانش��جويان دوره روزانه از تس��هيالت، 
امتيازات و امكاناتي كه توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و 

ساير نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرايط ارائه مي شود، برخوردار خواهند شد . 
 رشته هاي با آزمون دوره روزانه را منحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب 
رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند انتخاب كنند. رشته هاي 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دوره روزانه را همه داوطلبان مي توانند انتخاب كنند. داوطلبان واجد 
ش��رايط اين بند محدوديتی از نظر تعداد )حداكثر 150 انتخاب(، مقطع و درج اولويت كدرشته های 

مورد عالقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.
 

رشته هاي  دوره  نوبت  دوم )شبانه(
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم )شبانه( كه در آزمون سراسري سال 
1401 اقدام به پذيرش دانش��جو مي نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، س��رويس اياب و ذهاب و 
تس��هيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم )شبانه( بطور ج�ّد معذور مي باشند. لذا به داوطلبان 
توصيه مي شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.

  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  دوره  روزانه  خواهند بود. مگر 
در مواردي  كه  در آيين نامه  طرح  ايجاد دوره  نوبت دوم )ش��بانه( مستثني  شده باشد. ضمناً برنامه هاي  

آموزشي  دوره  نوبت دوم )شبانه( عيناً همان  برنامه هاي  آموزشي  دوره  روزانه  است .
  انتقال  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( به  دوره  روزانه  ممنوع  مي باشد.

  س��اعات  تشكيل  كالس ها ي دوره  نوبت دوم )ش��بانه( با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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پذيرنده تعيين و اعالم مي شود.
  تعيين  سقف  واحدهاي  درسي  براي  هر نيمسال  تحصيلي  با توجه  به  ساير ضوابط و مقررات  در اختيار 

شوراي  آموزشي  مؤسسه  آموزش  عالي  ذيربط خواهد بود.
  از دانشجويان دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس مقررات 

مربوط شهريه اخذ مي گردد.
  بر اس��اس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان ش��هريه دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، 
بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. 
لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« نسبت به 
پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود 

درج و به اطالع داوطلبان برسانند. 
  پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

  كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند.

شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور
 عالوه بر ش��رايط و ضوابط مندرج در صفحه 42 دفترچه ش��ماره يك آزمون سراس��ری )شرايط و 

ضوابط دانشگاه پيام نور( شرايط و ضوابط زير نيز به اطالع داوطلبان ذيربط می رسد.
  حداكثر طول  مدت  تحصيل  مجاز در مقطع  كارشناسی پيوسته  برای  دانشجويان مشمول خدمت 
وظيفه عمومي كه  از معافيت تحصيلي  استفاده  می كنند و اتباع غير ايراني 5 سال  و برای  ساير دانشجويان 

14 نيمسال تحصيلي  خواهد بود.
 پذيرش دانشجو در تمامي رشته های تحصيلی برای مقطع كارشناسی و از ميان همة داوطلبان )زن 

و مرد( انجام مي پذيرد.
 حضور دانشجو در كالس های دروس نظری دانشگاه پيام نور اختياری بوده و امكان اشتغال دانشجو 

همزمان با تحصيل ميسر می باشد.
 نظام ارزشيابی و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحانی، عمدتاً توسط دستگاه هاي قرائت گر 

نوري، تصحيح و ارزشيابي مي شود.
 از دانشجويان »دانشگاه پيام نور«، بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه پيام نور، بر اساس مصوبات هيأت 
امناي دانشگاه مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان 

شهريه هاي اين دانشگاه به درگاه اطالع رساني دانشگاه پيام نور مراجعه نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 در اغلب مراكز و واحدهای آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظری به صورت كالس نيمه حضوری 
برای مرور درس و رفع اشكال گروهی و كالس حضوری برای دروس عملی در تعدادی از روزهای مختلف 
هفته برگزار می شود. اما نظام آموزشی دانشگاه پيام نور »دانشجو محور« بوده و فراگيری دروس بعضاً به 
صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي می باشد. در شرايطی كه امكان تشكيل جلسه های رفع  اشكال 
گروهی يا كالس های درس حضوری وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلی 
به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت كامالً غيرحضوری )خودخوان 
و يا الكترونيكي( ارائه می نمايد. همچنين دانشگاه می تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان 
مربوط را در يكی از مراكز يا واحدهای همجوار يا مركز استانی كه دارای رشته تحصيلی مورد نظر باشد، 

تعيين نمايد.
 دروس عملی در دانشگاه به صورت كالس حضوری و در تعدادی از روزهای هفته برگزار می شود 
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و اجرای برخی از درس های عملی )آزمايشگاهی، كارگاهی و ساير( در آزمايشگاه منطقه ای، استانی يا 
س��اير آزمايشگاه ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانش��گاه صورت خواهد گرفت. اجرای 
آزمايشگاه ها، كارگاه ها و ديگر درس های عملی ممكن است در چند هفته متوالی و به صورت استقرار 
دائم در محل تعيين شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل تشكيل جلسات آزمايشگاه، كارگاه 

و آتليه ای كه دانشگاه تعيين می نمايد، حضور يابد.
 آم��وزش در دانش��گاه پي��ام نور مبتنی بر نظ��ام آم��وزش از راه دور )نيمه حض��وری، الكترونيكی و ...( 
است و دانشگاه با بهره گيری از فناوری های آموزشی و تجهيز كالس های دروس نظری به تجهيزات نوين 
ويدئو پروژكتور و نمايش��گر اساليد، پاورپوينت و يا سيس��تم تلويزيون و DVD توانسته است كالس های 
آموزش��ی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات كالس های درس سنتی ساير دانشگاه ها 
برنامه ريزی و ارائه نمايد. البته طبق ضوابط آموزش��ی دانش��گاه، حضور دانش��جويان در كالس های درس 

اختياری بوده و فقط شركت در كالس های عملی الزامی می باشد. 
 با توجه به مصوبه هش��تمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1395/12/21 گزينش 
دانشجو در تمامي كدرشته محل  هاي دانشگاه پيام نور، بصورت »بومي ناحيه اي« صورت مي پذيرد. لذا 
داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و عالقه مندي خود به تحصيل در هر يك از واحدها و مراكز 
آموزشي اين دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهای دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به 

ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
 كارمندان مراكز و واحدهای دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامی، مجاز به انتخاب رشته از مركز 
يا واحد محل اشتغال خود نمی باشند و در صورت تمايل می توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند. 
عالوه بر اين در صورت دانش��جو ش��دن، تقاضای انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال 

آنها قابل بررسی نمی باشد.

رش��ته هاي تحصيلي پرديس هاي دانش��گاه فرهنگيان)مراكز تربيت معلم سابق( و دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجايي � تهران

 وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني 
و ارزش هاي اسالمي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي درمقطع كارشناسی پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو معلم  مي پذيرد. داوطلبان در صورت 
احراز صالحيت های عمومي، اختصاصي و س��اير ش��رايط و ضوابط مندرج در بخش پيوس��ت ها )مشخصات و 
ش��رايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان( مي توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در 
مراحل مزبور وكسب باالترين نمره علمي در مقايسه يا ساير داوطلبان در كد رشته هاي انتخابي در صورت 

قبولي نهايي، ادامه تحصيل نمايند.
شيوه پذيرش دانشجو در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:

1- پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی به صورت بومي پذيري استاني 
مي باش��د. كدرشته  محل هاي مخصوص داوطلبان بومي هر اس��تان در جداول مجزا از هم مشخص شده اند. 
گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته محل ها با توجه به دامنه پذيرش 

كه در ستون )پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/ محل خدمت(  درج شده، صورت مي پذيرد. 
2- داوطلبان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش دقت نمايند چنانچه در يك كدرشته محل  دانشگاه 
فرهنگيان و دانش��گاه تربيت دبير ش��هيد رجايی مخصوص داوطلبان بومي استاني درج شده باشد، همه 
داوطلبان بومي آن استان مي توانند در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب 
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نمايند. اگر بومي شهرستاني درج شده باشد همه داوطلبان بومي آن شهرستان و بخش هاي تابعه، مجاز 
به انتخاب كد رشته محل هستند. ليكن اگر از يك شهرستان فقط يك بخش در دامنه پذيرش درج شده 
باش��د داوطلبان همان بخش و دهس��تان هاي مربوطه، مجاز به انتخاب كد رشته محل جهت استفاده از 

سهميه بومي منطقه اي خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 
و 1398/5/5 همة داوطلبان بومي هر اس��تان مجاز به انتخاب كدرش��ته  محل هاي مربوط به استان خود 
مي باشند اما در كدرشته  محل هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است )اين 
موضوع در مقابل كدرشته  محل نوشته شده است( ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها يا بخش هايي كه داراي 
اولويت هس��تند )حداقل 2 ش��هر )يا بخش( از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر 
دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك تحصيلي 
دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه«، »محل تولد« با شهر )يا بخش( رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد( 
پذيرش مي شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس 
دامنه پذيرش وجود نداش��ته باش��د(، از داوطلبان بومي همان استان كه كدرشته محل مزبور را انتخاب 
نموده اند، پذيرش انجام مي شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا 

بخش مندرج در محل خدمت ستون» تحصيل/ محل خدمت« اخذ خواهد شد.
يادآوري 1: نياز آموزش��ي )محل خدمت( مندرج در س��تون )پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/ محل 
خدمت( تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي يابد. داوطلب پذيرفته شده نهايي مكلف است به 

مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري به آموزش و پرورش سهميه خدمتي بسپارد.
يادآوري 2: تعيين محل خدمت كدرش��ته محل هايي كه به صورت اس��تاني، شهرستاني و يا در يك بوم 
)چند شهر/ شهرستان/ منطقه( مي باشد در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط )استان سهميه 
خدمت��ي( خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به اس��تناد م��اده 3 قانون متعهدين خدمت به صورت 
قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله استنكاف از انجام تعهد تلقي 
خواهد شد. تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول 

تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي باشد.
4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجايی باشد و اقدام به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه هاي مزبور بنمايد، براساس ضوابط و مقررات 
از ميان واجدين شرايط در آزمون براساس اولويت هاي انتخابي تا دو )2( برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام 
مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي از س��وي سازمان سنجش آموزش كشور به 
آموزش و پرورش معرفي خواهند شد. معرفي داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي 

در دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد.
5- كسب حداقل نمره كل نهايي 6500 و باالتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن به انتخاب رشته در 

گروه آزمايشي مربوط در آزمون سراسري ضروري است.
6- داشتن حداكثر سن 24 سال تمام  )متولدين 1377/7/1 به بعد( الزامي است.

7- داش��تن حداقل معدل كل 14 در دوره متوس��طه دوم )معدل س��ه پايه  اول،دوم و سوم(براي پذيرش 
دانشجو، مالك عمل خواهد بود.  

تبصره: حداقل  معدل كل، تحت هر شرايطی تغيير نخواهد داشت.
8- چنانچ��ه صالحيت هاي عمومي و تخصصي داوطلب معرفي ش��ده، بع��د از انجام مصاحبه تخصصي و 
بررسي صالحيت هاي عمومي، مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور 
براس��اس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش بومي )بخش/ شهرس��تان/ استان 
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توضيحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون( و با در نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه 
آزمايشي مربوطه داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت 
در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت هاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دانشگاه هاي مزبور تلقي 

نمي گردد. 
يادآوري: كس��ب نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايش��ي مربوط در مقايس��ه با ساير داوطلبان در 
كدرش��ته انتخابي )طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كش��ور( و با رعايت شرايط و ضوابط آموزش و 

پرورش، الزامي است.
9- داوطلباني كه صالحيت هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار نمي گيرد 

از فرايند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی حذف خواهند شد.
يادآوري هاي مهم:

 انتقال دانشجو به ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي باشد.
 ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به اس��تناد مفاد ماده 4 قانون متعهدين 
خدمت و با رعايت س��اير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رش��ته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در 
صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، 
امكان پذير خواهد بود. ش��ايان ذكر اس��ت جهت ادامه تحصيل در رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه 
فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است. 
 تغيير رش��ته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و 

بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطی امكان پذير نخواهد بود.

شرايط تحصيل دردانشگاه آزاد اسالمي
1-پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی موظف به پرداخت شهريه براساس ضوابط و مقررات مربوطه 
آن دانش��گاه می باشند.2-پذيرفته شدگان نبايد برای شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين كشوری 
منعی داش��ته باشند.3-دانشگاه آزاد اسالمی تعهدی برای تامين خوابگاه و امكانات اقامتی دانشجويان 
ندارد، لكن واحدهای دانش��گاهی حدود امكانات خود را در زمان ثبت نام به اطالع پذيرفته ش��دگان 
خواهند رساند.4-دانش��جويان اين دانش��گاه می توانند از وام تحصيلی مطابق آئين نامه های مربوطه 
اس��تفاده نمايند.5-با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسالمی انتقال و ميهمانی دانشجويان مطابق آئين 
نامه نقل و انتقال دانش��جويان دانش��گاه آزاد اس��المی انجام می ش��ود.6-هرگونه انتقال و ميهمانی از 
واحدها، پرديس ها و مراكز بين المللی و برون مرزی به ديگر واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی ممنوع 
می باش��د.7-كارمندان واحدها و مراكز دانش��گاه آزاد اس��المی مجاز به انتخاب رشته از واحدها و يا 
مراكز محل اشتغال خود نمی باشند.8-شهريه پذيرفته شگان واحدها، پرديس ها و مراكز بين المللی 
دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهريه مصوب ساالنه اين محل های دانشگاهی تعيين می گردد و تا دو 

برابر شهريه واحدهای داخلی می باشد.

موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي
 نظام  درسي  مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي � غيرانتفاعي  نظام  واحدي  است  و بر اساس  نظام  آموزشي  
وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  خواهد بود و به  فارغ التحصيالن  مدرك  مربوط برابر ضوابط وزارت  علوم ، 

تحقيقات  و فنآوري  اعطاء خواهد شد.
 مؤسس��ات  آم��وزش  عالي  غيردولتي � غيرانتفاعي  تعهدي  نس��بت  به  تأمين  مس��كن ، خوابگاه  و غذاي  

دانشجويان  ندارند. 
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 دانش��جويان  مي توانند از وام  تحصيلي  مطابق  با آيين نامه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  در صورت 
 تخصيص  بودجه  به  مؤسسه  از طرف  سازمان برنامه و بودجه  كشور استفاده  نمايند.

 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
غيردولتي � غيرانتفاعي، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات مربوط تعيين و از پذيرفته 
شدگان دريافت خواهد شد. لذا تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي � غيرانتفاعي كه در 
آزمون سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را 

در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

دوره هاي پرديس خودگردان
به منظور گسترش آموزش  عالي كشور و فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي 
خارج از كشور، برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي داخل با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به 

پذيرش دانشجو مي نمايند. پذيرش دانشجو در اين دوره ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت.
 از دانشجويان دوره هاي »پرديس خودگردان« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس مقررات 

مربوط شهريه اخذ مي گردد.
 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دوره هاي پرديس خودگردان، بر اساس 
مصوبات هيأت امناي دانش��گاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن دسته از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي »پرديس خودگردان« نسبت به پذيرش دانشجو اقدام 
مي نماين��د، موظفند جداول ش��هريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنت��ي خود درج و به اطالع داوطلبان 

برسانند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 پذيرش دانش��جو در آزمون سراسري س��ال 1401 در رشته هاي تحصيلي تمامي مقاطع پرديس هاي 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود. 

دوره هاي شهريه پرداز
 پذيرش دانش��جوي ش��هريه پرداز در دانش��گاه ها و دانش��كده هاي علوم پزش��كي مش��روط به 
پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توس��ط پذيرفته ش��دگان بر اس��اس تعرفه تعيين شده 
توس��ط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم 

پزش��كي مربوطه مي باش��د.
 محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان شهريه پرداز در اختيار دانشگاه مي باشد.

 نقل و انتقال و مهماني پذيرفته ش��دگان ش��هريه پرداز ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت شهريه 
پرداز مي باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين نامه انتقال بالمانع است.
 پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1401 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري شهريه 

پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )وزارت بهداشت(، بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به درگاه هاي اطالع رساني دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند.



42          دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال 1401

فصل دوم: توضيحات و جداول رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي)2( علوم تجربي 
داوطلبان براي انتخاب برخي از رشته هاي تحصيلي، الزم است به نكات ذيل توجه نمايند:

 آن  دس��ته از داوطلبان رش��ته هاي تحصيلي داراي ش��رايط خاص دانش��گاه هاي: تهران )دكتري پيوسته 
بيوتكنولوژي(، شاهد، عالمه طباطبايي )بيمه اكو(، علوم انتظامي امين، علوم پزشكي بقيه اله)عج(، علوم پزشكي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران، دانش��كده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياس��ي سپاه قم، دانشگاه 
جامع امام حسين)ع(، دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و رشته هاي علوم ورزشي دانشگاهها 
و موسس��ات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني دانش��گاه فرهنگيان و تربيت دبير ش��هيد رجايي، رشته 
كارداني و كارشناسي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشكي، دانشگاه غيرانتفاعي 
شهيد مطهري، دانشگاه  غيرانتفاعي امام رضا )ع( و دانشكده غيرانتفاعي رفاه با توجه به شرايط و ضوابط اعالم 
شده در بخش پيوست ها )مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان(، الزم  است  در هنگام  انتخاب  رشته، 
 كدرش��ته محل و يا كدرش��ته محل هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه تمايل دارند )از اولويت 1 تا 
150( در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند. اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي 
شرايط خاص ) به غير از رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني( هفته اول شهريور ماه از طريق درگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  اعالم خواهد شد.
 همة داوطلبان عالقمند به رش��ته هاي علوم ورزشي دانش��گاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش 
تربيت بدني دانش��گاهاي فرهنگيان و تربيت دبير ش��هيدرجائي تهران كه درجلسه آزمون) در يكي از 
روزهاي 9 و 10 تيرماه( شركت نموده و عالقمندي خود را در تاريخ )1401/4/5 تا 1401/4/11( از 
طريق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش به اين سازمان اعالم و در آزمون  عملي مربوط )29 تير تا 2 
مردادماه حسب مورد( نيز شركت كنند، مي توانند كدرشته محل هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي 
كه عالقه داش��ته باش��ند )از اولويت 1 تا 150( در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند. بديهي است 
داوطلباني كه عالقمندي خود را به ش��ركت در رشته  مذكور اعالم ولي در آزمون عملي مربوطه شركت 
نكرده اند، مجاز به انتخاب اين رش��ته ها نمي باشند و در صورت درج اين كدرشته محل ها، انتخاب آنان 
حذف خواهد شد. الزم به توضيح است داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه رشته 
هاي با آزمون مجاز نشده اند در صورتيكه در آزمون عملي شركت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته 
محل هاي دوره روزانه، منحصراً در رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني داده شده است. اين 
موضوع در كارنامه نتايج اوليه براي اين داوطلبان مشخص گرديده است.داوطلباني كه تمايل به پذيرش 

صرفاً با سوابق تحصيلي رشته علوم ورزشي دارند نيازي به شركت در آزمون عملي اين رشته ندارند.
 در رشته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني، عالوه بر واحدهاي 
عمومي )12 واحد(، پايه و تخصصي )88 واحد(، شش )6( مجموعه اختياري، در حوزه »مطالعات قرآن«، 
»مطالع��ات حديث«، »تربيت دبي��ر«، »تربيت مربي كودك«، »فرهنگ و رس��انه« و »تالوت و هنرهاي 
قرآني« )هر كدام به ارزش 35 واحد(، ارائه ش��ده و دانش��جو موظف به انتخاب يكي از اين ش��ش )6( 

مجموعه خواهد بود.
 رش��ته هاي تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق ش��افعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي باشد 
كه الزم است داوطلبان در هنگام انتخاب رشته به اين موضوع توجه نمايند، بديهي است مشكالت قبولي 

داوطلبان غير اهل سنت به عهده خود پذيرفته شده مي باشد.
 الزم به توضيح است كه مقطع تحصيلي تمامي رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما، »كارشناسي پيوسته« 
مي باشد و در مواردي كه مقطع رشته كارداني يا كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتري پيوسته و يا دكتري حرفه اي 

مي باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است.
 م��واد امتحان��ي اختصاصي و  هر يك از زير گروه ها و ضراي��ب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه 

مربوط به گروه آزمايشي علوم تجربي در جدول انتهاي اين قسمت درج شده است.
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 ظرفيت  پذيرش  دانشجو در رشته هاي  تحصيلي  گروه  آموزشي  پزشكي  توسط وزارت  بهداشت ، درمان  
و آموزش  پزشكي  تعيين  گرديده  است  .

 در رش��ته  مامايي، امكان  ادامه  تحصيل  براي  پذيرفته ش��دگان ، پس  از طي  دوره  كارشناسي  در مقاطع  
كارشناسي  ارشد ناپيوسته  همان رشته وجود دارد.

 در رشته كارداني بهداشت  محيط، امكان  ادامه  تحصيل  براي پذيرفته شدگان پس از طي دوره كارداني 
در مقاطع كارشناسي ناپيوسته همان رشته و سپس كارشناسي ارشد ناپيوسته تا مقطع  دكتري  تخصصي  
)Ph.D( وجود دارد. ضمناً اين رشته در مقطع كارشناسي پيوسته با عنوان مهندسي بهداشت محيط نيز 

پذيرش دانشجو دارد.
 در رش��ته  علوم  آزمايش��گاهي،  امكان  ادامه  تحصيل  براي  پذيرفته شدگان  ، پس  از طي  دوره  كارشناسي  در 

مقطع  كارشناسي  ارشد ناپيوسته  و دكتري )Ph.D( )رشته هاي  مرتبط( نيز وجود دارد.
* لذا با توجه به مطالب فوق، فارغ التحصيالن  دوره هاي  كارداني  و كارشناسي رشته هاي  تحصيلي  مذكور 

مي توانند پس  از موفقيت  در امتحان  ورودي  مربوط، ادامه  تحصيل  دهند.
 صندوق  رفاه  دانش��جويان  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأمين بخشي از هزينه هاي 
دانشجويان شاغل به تحصيل )دوره روزانه( در دانشگاه ها، بر اساس آيين نامه و اعتبارات، تسهيالت رفاهي 
به صورت وام تحصيلي، وام مس��كن، وام ضروري، وام خري��د كاال، وام بيمه حوادث درماني و وام وديعه 
مسكن، به داوطلبان ارائه مي نمايد )وديعه مسكن بالفاصله بعد از اتمام تحصيالت به صورت يكجا دريافت 
مي گردد(. ضمناً داوطلبان بايد ضمن مراجعه به امور دانش��جويي دانش��گاه محل تحصيل و تكميل فرم 
درخواست و كسب آگاهي از مجموعه قوانين و مقررات پرداخت و بازپرداخت، تصميم مناسب بگيرند. 
الزم به توضيح اس��ت دانش��جوياني كه از تس��هيالت رفاهي بهره مند مي گردند، موظف به سپردن تعهد 
محضري به صندوق رفاه دانش��جويان براي تضمين بازپرداخت بدهي هاي تعيين شده پس از تحصيالت 

مي باشند.
 ذياًل مفاد ماده هاي  10 و 11 آيين نامه آموزش  دوره  دكتري  عمومي  رشته  دامپزشکي  مصوب  سيصد و چهل  و سومين 

 جلسه  مورخ  1376/4/8 شوراي  عالي  برنامه ريزي  را اعالم  مي دارد.
 برنامه  درسي  دوره  دكتري عمومي رشته  دامپزشكي  در دو مرحله  پيش درمانگاهي  )شامل  كليه  دروس  
عمومي ، اصلي  و تخصصي  به  استثناء دروس  گروه  علوم  درمانگاهي  حداقل  132 واحد( و مرحله  درمانگاهي  
)شامل  دروس  گروه  آموزشي  علوم  درمانگاهي  اعم  از كارآموزي ، اينترني  و پايان نامه  دكتري  دامپزشكي  
حداقل  90 واحد( مي باش��د كه  معموالً به  مدت  6 س��ال  تحصيلي  به  طول  مي انجامد و به  مرحله  اجرا در 

مي آيد.
 در پاي��ان   مرحل��ه   اول  قب��ل   از ورود  به   دروس   علوم  درمانگاهي  )پ��س  از گذراندن  حداقل  132 واحد 
درسي ( آزمون  جامع  پيش درمانگاهي  دامپزشكي  بر اساس  مصوبه   دويست  و هشتاد و دومين  جلسه  شوراي 
 عالي  برنامه ريزي  مورخ 1376/6/20 برگزار مي شود. قبولي   در آزمون   جامع   پيش  درمانگاهي   شرط ورود 

به  مرحله  دوم  يعني  دروس  علوم   درمانگاهي  است.
تبصره : آزمون  جامع  پيش  درمانگاهي  حداقل  س��الي  2 نوبت  از طريق  دفتر گروه  دامپزش��كي  و آموزش  
تخصصي  شوراي  عالي  برنامه ريزي  مطابق  آيين نامه  اجرايي  آزمون  مربوط كه  به  تصويب  گروه  دامپزشكي  

شوراي  عالي  برنامه ريزي  خواهد رسيد برگزار مي شود.
ضمناً اين  آزمون  براي  تمامي  دانش��جويان  دوره  دكتري  عمومي  دامپزشكي  پس  از گذراندن  132 واحد 
درسي  و قبل  از ورود به  مرحله  درمانگاهي  ضروري  است . اين  آزمون  در سال  دو نوبت  به  صورت  سراسري  
برگزار مي شود و هر فرد كه  بيش  از دو نوبت  در اين  آزمون  مردود شود از ادامه  تحصيل  محروم  مي گردد.

ضوابط مهم رشته هاي تحصيلي گروه پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي
 بر اساس مصوبه جلسه چهل و ششم مورخ 90/8/14 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي،  انتقال و 
مهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تيپ يك به ساير دانشگاه هاي 
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تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد مورد موافقت قرار گرفته است. 
 بررس��ي هرگونه تقاضاي نقل و انتقال به دانش��گاه هاي علوم پزش��كي مس��تقر در تهران، منوط به دارا بودن 
شرايط زير مي باشد. ضمناً رسيدگي به تقاضاهاي نقل و انتقال، فقط در تابستان هر سال امكان پذير مي باشد. 
الف( ازدواج دختر دانشجو پس از شركت در كنكور سراسري و اشتغال به كار يا تحصيل همسر در تهران. ب( 
ابتالي دانش��جو به بيماري صعب العالج يا معلوليت مؤثر پس از كنكور سراسري. ج( دارا بودن حكم كفالت و 
سرپرس��تي دانشجو كه پس از كنكور سراسري، از دادگستري جمهوري اسالمي ايران اخذ شده باشد. تبصره 
1: انتقال دانش��جويان ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي تهران، امكان پذير نمي باشد. 
تبصره 2: انتقال و يا جابجايي داوطلبان بومي استان تهران، كه كدرشته محل ويژه خود را در استان هاي همجوار 
شامل: استان هاي مركزي و سمنان انتخاب مي نمايند، به ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي امكان پذير نمي باشد.

 بر اس��اس مصوبه جلس��ه ش��صت و شش��م مورخ 96/3/16 ش��وراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، 
دانش اموختگان مقطع كارداني رش��ته اپتيك در صورت شركت در آزمون سراسري سال 1400 و كسب 
حداقل 80% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در كدرش��ته محل  قبولي رش��ته كارشناس��ي بينايي سنجي، 
مي توانند واحدهاي گذرانده شده خود را در مقطع كارداني رشته اپتيك در رشته بينايي سنجي با رعايت 
مفاد آيين نامه آموزشي تطبيق دهند )اين مصوبه صرفاً شامل دانش اموختگان رشته كارداني اپتيك پذيرفته 

شده قبل از سال 1389 مي باشد(. 
 در رشته هاي  تحصيلي  پزشكي، دندانپزشكي در پايان  مرحله  اول  آموزش، آزمون  جامع  علوم  پايه  و براي 
رش��ته داروس��ازي در پايان  مرحله  اول  آموزش، آزمون جامع داروسازي )كه پس از گذراندن 180 واحد 

درسي انجام مي شود( برگزار خواهد شد و قبولي  در آزمون  جامع  شرط ورود به  مرحله  بعدي  است .
الف ( شرط شركت  در آزمون  جامع  علوم  پايه  و داروسازي، قبولي  در كليه  درس هاي  مرحله  اول  )درس هاي  

علوم  پايه  و درس هاي  عمومي ( مي باشد.
ب( دانش��جويي  كه  به  علت  عدم  موفقيت  در آزمون هاي جامع  علوم  پايه  و داروس��ازي از ادامه  تحصيل  در 
دوره  دكتري  عمومي  )پزشكي ، دندانپزشكي  و يا داروسازي ( محروم  مي شود در صورت  تمايل  مي تواند مطابق  

دستورالعمل  مربوط در رشته  ديگري  در مقاطع  تحصيلي  كارشناسي  و يا كارداني  تغيير رشته  دهد. 
ج ( تعداد دفعات  مجاز ش��ركت  در آزمون هاي جامع  علوم  پايه  و يا جامع داروس��ازي، بر اس��اس  مصوبات  

شوراي  عالي  برنامه ريزي  علوم  پزشكي  مي باشد.
در رشته  پزشکي  در پايان  مرحله  سوم  امتحان  پيش كارورزي  برگزار مي شود كه:

الف( شرط ورود به  مرحله  كارورزي  پزشكي  كسب  قبولي  در كارآموزي  كليه  بخش ها و درس هاي  مرحله  
سوم  و موفقيت  در امتحان  جامع  پيش كارورزي  مي باشد.

تبص��ره: طب��ق مصوبه چهل و چهارمين جلس��ه ش��وراي عال��ي برنامه ريزي علوم پزش��كي كش��ور مورخ 
1389/10/12، حدنصاب قبولي در آزمون هاي جامع علوم پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و نيز آزمون 

جامع پيش كارورزي، كسب حداقل پنجاه درصد )50%( نمره كل آزمون مي باشد. 
ب( دانشجوياني  كه  به   علت  مردود  شدن   در امتحان  جامع  پيش كارورزي  از ادامه  تحصيل  در رشته  پزشكي  

محروم  مي شوند، مي توانند برابر مقررات  جاري  تغيير رشته  بدهند. 
ج ( تعداد دفعات  مجاز شركت  در امتحان  جامع  پيش كارورزي  سه )3( نوبت  مي باشد.

 همه برادران  فارغ التحصيل  دوره هاي  كارداني  )فوق ديپلم ( حداكثر تا 1394/11/30 رشته هاي  مختلف  گروه  
آزمايش��ي  علوم  تجربي  )بجز گروه  آموزشي  پزش��كي ( كه  در مهلت  شش  ماهه  بعد از اتمام  از تحصيل  و قبل  
از اعزام  به  خدمت  در گروه  آزمايش��ي  علوم  تجربي  ش��ركت  نموده اند، در صورت  پذيرفته  شدن  در رشته هاي  
تحصيلي گروه آزمايش��ي ذيربط در مقطع  باالتر از كارداني  و با احتس��اب  تعدادي  از واحدهاي  دوره  كارداني  
)فوق  ديپلم ( در دوره  باالتر بنحوي  كه  حداكثر  طول  مدت  تحصيل  آنان  از كارداني  به  مقطع  باالتر 2 سال  كمتر 
از طول  مدت  تحصيل  طبق  ضوابط وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  در همان  دوره  تحصيلي  باشد، قبولي  آنان  
بالمانع  خواهد بود. در غير اينصورت  قبولي  آنان  »لغو« مي گردد و برابر ضوابط آزمون هاي  سراسري  حق  شركت  
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در آزمون  سال  آينده  را نيز ندارند.
تبصره : همه فارغ التحصيالن  دوره هاي  كارداني  )فوق ديپلم ( رشته هاي  گروه  آموزشي  پزشكي  )اعم  از خواهران  
و برادران ( كه  طرح  خدمات  قانوني  آنان  تا 1401/6/31 به  پايان  برسد، مجاز به  انتخاب  رشته هاي  نيمسال  
اول  و دوم  با توجه  به  ساير ضوابط مي باشند و آن  دسته  از فارغ التحصيالن  دوره هاي  مذكور كه  طرح  خدمات  
قانوني  آنان  تا 1401/11/30 به  پايان  مي رسد منحصراً مجاز به  انتخاب  رشته هايي  هستند كه  براي  نيمسال  

دوم  داراي  ظرفيت  پذيرش  مي باشند.
س��هميه پذيرش 30% دانش��جوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال 1392 مجلس 

محترم شوراي اسالمي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق 
محروم كشور ظرف ده سال آينده، در نظر دارد مصوبه ياد شده را براي برخي از رشته هاي تحصيلي گروه 

پزشكي با شرايط ذيل اجرا نمايد.
1- س��هميه هاي بومي متناس��ب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي داوطلب خدمت در 
مناطق محروم در دانش��گاه هاي علوم پزشكي ايجاد ش��ده است. اكثر ظرفيت هاي پيش بيني شده به شيوه 
»بومي اس��تاني« بوده كه دانش��گاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم من��درج در جداول مربوط، از 

پذيرفته شدگان تعهد محضري اخذ مي نمايد.
2- بر اساس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 97/4/17 و 

98/5/5پذيرش در اين رشته محل ها به صورت زير است:
 در رشته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي« است، تمامي داوطلباني كه استان بومي 

آن ها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته  محل را دارند. 
 در رشته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان بومي شهر )يا بخش( خاصي« است، همة داوطلبان كه حداقل 
2 شهر )يا بخش( از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي 
س��ال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو س��ال ماقبل آخر«، »محل تولد« با شهر )يا بخش( رشته 
تعيين شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته  محل را دارند. بديهي است ساير داوطلبان مجاز به 

انتخاب اين كدرشته  محل ها نيستند.
 در رشته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي 
مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي زابل، زاهدان يا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر« هستند، 
همه داوطلبان بومي اس��تان سيس��تان و بلوچستان مجاز به انتخاب اين رش��ته محل ها مي باشند اما اولويت 
پذيرش با داوطلباني است كه حداقل 2 شهر )يا بخش( از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي 
سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، 
»محل تولد« با شهر )يا بخش( منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتي كه 
ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان نيز پذيرش انجام مي شود. حدنصاب اين 
رشته ها، همان حدنصاب رشته  اصلي در دوره روزانه آن دانشگاه )رشته محل مادر( مي باشد. اين حدنصاب 
ب��راي داوطلب آزاد 80 درصد گزينش آزاد و ب��راي داوطلب رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و 

ايثارگران است.
 شايان ذكر است از تمامي پذيرفته شدگان اين كدرشته  محل ها تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش محل 
خدمت مندرج در س��تون »نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ التحصيلي« در جدول ظرفيت رشته ها اخذ 

خواهد شد.
3- استفاده از اين سهميه ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل 

خريد و جابجايي مي باشد.
4- ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي پذيرد.

5- دانش آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور 
نمي باشند.

6- اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي باشد.
7- ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان پذير است.
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8- مشموالن اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي باشند، لذا الزم است در انتخاب رشته دقت 
الزم را مبذول نمايند.

9- به موجب برقراري عدالت آموزش��ي و اصالحيه هاي بعدي، كليه پذيرفته ش��دگان اس��تفاده كننده از اين 
سهميه، مكلف مي باشند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتر حقوقي 
دانشگاه / دانشكده ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع عمومي )سهميه مناطق محروم موضوع 
قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي( مطابق فرم تعهدي كه در زمان ثبت نام در اختيار آنان قرار 

مي گيرد، اقدام نمايند.
10- در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان هاي همجوار ايجاد 
شده، الزم است دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه داوطلب ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي 

نموده تا داوطلب پس از فارغ التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمت هدايت شود.
يادآوري هاي مهم:

1-بر اساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي 
كه در كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده اند توجه داشته باشند كه رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، 
داروسازي و دامپزشكي مراكز دانشگاه  آزاد اسالمي درهمين دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است. لذا  الزم 
است درصورت تمايل به انتخاب كدرشته محلهاي فوق مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي، اين كدرشته محلها را به همراه 

ساير كدرشته محلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته با توجه به اولويت  دلخواه درج نمايند.
2- فارغ التحصيالن  مقطع  كارداني  دامپزشكي  در صورت  قبولي  در مقطع  باالتر، مكلفند پس  از فراغت  از تحصيل  
طرح  خدمت اليحه  نيروي  انساني  خود را برابر مقررات  مربوط انجام  دهند، بديهي  است  اين  دسته  از فارغ التحصيالن  
در موقع  ثبت نام  در مقطع  باالتر ضرورت  دارد موافقت  سازمان  دامپزشكي  كشور را كسب  نمايند. ضمناً اين  تعهد 

خدمت  شامل  پذيرفته شدگان  سنوات  قبل  نيز مي شود.
 3- ب��ر اس��اس مصوب��ه چه��ل و دومين جلس��ه ش��وراي عال��ي برنامه ري��زي علوم پزش��كي م��ورخ 89/3/9 
برنامه آموزش��ي توآم M.D.Ph.D. در دانشگاه هاي علوم پزشكي اجرا مي شود كه پذيرفته شدگان براي كسب 

اطالعات در خصوص جزئيات آن مي توانند به واحد آموزش دانشگاه هاي محل قبولي خود مراجعه نمايند.
4- داوطلباني كه كدرشته  محل هاي ويژه سهميه بومي استان تهران را در هر يك از دانشگاه هاي علوم پزشكي 
سراس��ر كشور انتخاب مي نمايند، توجه داشته باشند كه تا پايان دوره تحصيل موظف به حضور در دانشگاه هاي 

علوم پزشكي محل قبولي بوده و هرگونه انتقال و جابجايي براي اين پذيرفته شدگان ممنوع مي باشد.
تعهدات: داوطلباني كه از سهميه مناطق محروم و يا سهميه هايي كه كل و يا درصدي از ظرفيت آنها به داوطلبان 
بومي اس��تان خاصي اختصاص مي يابد استفاده مي نمايند، مكلف به توديع تعهد محضري مطابق فرم هاي مربوط 
براي بازگشت به نقاط تعيين شده و ارائه خدمت به ميزان 2 تا 3 برابر مدت تحصيل حسب نوع سهميه، به استان 

مربوطه مي باشند.
جدول زيرگروه ها، مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در گروه آزمايشي علوم تجربي
ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه   

مواد امتحاني نام گروه آزمایشي زیرگروه 5کد گروه زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
1 1 4 1 0 1 - زمین شناسي

علوم  تجربي  2
3 4 3 3 2 2- ریاضي
2 2 2 4 4 3- زیست شناسي
2 3 2 2 2 4- فیزیک
2 2 2 4 3 5- شیمي

رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
1ناحيه ای1پزشكي *دكتري عمومي1
2ناحيه ای2داروسازي *دكتري عمومي2
4كشوری1دكتري پيوسته بيوتكنولوژيدكتري پيوسته3
3قطبی1دكتري عمومي دامپزشكيدكتري عمومي4
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زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
5ناحيه ای1دندانپزشكي *دكتري عمومي5
6كشوری4كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشادكارشناسي ارشدپيوسته6
202كشوری4كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاييكارشناسي ارشد پيوسته7
237استانی1آموزش ابتداييكارشناسي8
23كشوری5آموزش تربيت بدنيكارشناسي9

25كشوری1آموزش زيست شناسيكارشناسي10
26كشوری2آموزش شيميكارشناسي11
251استانی1آموزش علوم تجربيكارشناسي12
238استانی1آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژهكارشناسي13
263كشوری4آموزش كار و فناوريكارشناسي14
8كشوری4اديان و مذاهبكارشناسي15
10كشوری1اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي *كارشناسي16
34قطبی4اقتصادكارشناسي17
195كشوری5اقتصاد كشاورزيكارشناسي18
191كشوری3اقيانوس شناسيكارشناسي19
213كشوری5امنيت اطالعاتكارشناسي20
214كشوری4امنيت اقتصاديكارشناسي21
215كشوری5امنيت بين المللكارشناسي22
207كشوری5امنيت نرمكارشناسي23
172كشوری2بهداشت عموميكارشناسي24
261كشوری2بهداشت مدارسكارشناسي25
184كشوری1بهداشت مواد غذاييكارشناسي26
185كشوری1بهداشت و بازرسي گوشتكارشناسي27
14كشوری1بينايي سنجي *كارشناسي28
224كشوری2بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريهاكارشناسي29
16استانی1پرستاريكارشناسي30
211كشوری5پژوهشگري امنيتكارشناسي31
17كشوری4تاريخ اسالمكارشناسي32
242كشوری5تربيت مروج سياسيكارشناسي33
135كشوری5ترويج و آموزش كشاورزي پايداركارشناسي34
62استانی1تكنولوژي اتاق عمل *كارشناسي35
177كشوری1تكنولوژي پرتو درمانيكارشناسي36
68ناحيه ای1تكنولوژي پرتوشناسي *كارشناسي37
173كشوری2تكنولوژي پزشكي هسته ايكارشناسي38
20ناحيه ای4حسابداريكارشناسي39
212كشوری5حفاظت اطالعاتكارشناسي40
27قطبی1روانشناسيكارشناسي41
28ناحيه ای4زبان و ادبيات عربيكارشناسي42
141كشوری3زمين شناسيكارشناسي43
226كشوری1زيست شناسي جانوريكارشناسي44
225كشوری1زيست شناسي درياكارشناسي45
114كشوری1زيست شناسي سلولي و مولكوليكارشناسي46
227كشوری1زيست شناسي گياهيكارشناسي47
216كشوری1زيست فناوريكارشناسي48
175كشوری1 ساخت پروتزهاي دندانيكارشناسي49
31كشوری1شنوايي شناسي *كارشناسي50
201كشوری4شيعه شناسيكارشناسي51
32ناحيه ای2شيمي كاربرديكارشناسي52
236ناحيه ای2شيمي محضكارشناسي53
206كشوری5ضد تروريسمكارشناسي54
45قطبی4علم اطالعات و دانش شناسيكارشناسي55
81استانی1علوم آزمايشگاهي *كارشناسي56
200كشوری1علوم آزمايشگاهي دامپزشكيكارشناسي57
197كشوری1علوم تربيتيكارشناسي58
36كشوری1علوم تغذيه *كارشناسي59
105كشوری5علوم داميكارشناسي60
210كشوری5علوم فني امنيتكارشناسي61
155كشوری4علوم قرآن و حديثكارشناسي62
39كشوری4علوم قضاييكارشناسي63
40كشوری1علوم و صنايع غذاييكارشناسي64
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
104كشوری5علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي65
136كشوری5علوم و مهندسي جنگلكارشناسي66
102كشوری5علوم و مهندسي خاككارشناسي67
109كشوری5علوم و مهندسي شيالتكارشناسي68
106قطبی5علوم و مهندسي صنايع غذايي )كشاورزي(كارشناسي69
111كشوری5علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي70
18كشوری5علوم ورزشيكارشناسي71
164كشوری4فقه شافعيكارشناسي72
145كشوری4فقه و حقوق اسالميكارشناسي73
138كشوری4فقه و حقوق اماميكارشناسي74
116كشوری4فقه و حقوق حنفيكارشناسي75
117كشوری4فقه و حقوق شافعيكارشناسي76
159قطبی4فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي77
160كشوری4فلسفه و حكمت اسالميكارشناسي78
118كشوری4فلسفه و عرفان اسالميكارشناسي79
161كشوری4فلسفه و كالم اسالميكارشناسي80
174كشوری2فناوري اطالعات سالمتكارشناسي81
209كشوری4فناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسي82
250كشوری1فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستانيكارشناسي83
43قطبی1فيزيوتراپي *كارشناسي84
44كشوری1كاردرماني *كارشناسي85
46كشوری5كتابداري و اطالع رساني پزشكيكارشناسي86
125كشوری4گردشگريكارشناسي86
48كشوری1گفتار درمانيكارشناسي87
107ناحيه ای5گياه پزشكيكارشناسي88
49استانی1ماماييكارشناسي89
50كشوری5مددكاري اجتماعي *كارشناسي90
252كشوری5مددكاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت/كارشناسي91
139كشوری4مديريت اطالعات و ارتباطاتكارشناسي92
122كشوری4مديريت امور بانكيكارشناسي93
128كشوری4مديريت امور گمركيكارشناسي94
120ناحيه ای4مديريت بازرگانيكارشناسي95
123كشوری4مديريت بيمهكارشناسي96
124كشوری4مديريت بيمه اكوكارشناسي97
15كشوری5مديريت خدمات بهداشتي درماني *كارشناسي98
126قطبی4مديريت دولتيكارشناسي99

127قطبی4مديريت صنعتيكارشناسي100
119كشوری4مديريت فرهنگي هنريكارشناسي101
143كشوری4مديريت كسب و كاركارشناسي102
134كشوری4مديريت ماليكارشناسي103
121كشوری4مديريت و بازرگاني درياييكارشناسي104
19كشوری5مربيگري عقيدتيكارشناسي105
53كشوری4معارف اسالميكارشناسي106
247كشوری4معارف اسالمي- تبليغ و ارتباطاتكارشناسي107
234كشوری4معارف اسالمي و اخالقكارشناسي108
248كشوری4معارف اسالمي و اديانكارشناسي109
232كشوری4معارف اسالمي و تاريخكارشناسي110
167كشوری4معارف اسالمي و علوم تربيتيكارشناسي111
233كشوری4معارف اسالمي و علوم قرآنيكارشناسي112
231كشوری4معارف اسالمي و كالمكارشناسي113
243كشوری4معارف اسالمي و مديريتكارشناسي114
171كشوری2مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كاركارشناسي115
176ناحيه ای2مهندسي بهداشت محيطكارشناسي116
103كشوری5مهندسي توليد و ژنتيك گياهيكارشناسي117
113كشوری5مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزيكارشناسي118
217كشوری5مهندسي صنايع مبلمانكارشناسي119
112كشوری5مهندسي طبيعتكارشناسي120
56كشوری5مهندسي فضاي سبزكارشناسي121
241كشوری1ميكروبيولوژيكارشناسي122
129كشوری4هتلداريكارشناسي123
101استانی1هوشبري *كارشناسي124
187استانی1كارداني آموزش و پرورش ابتداييكارداني125
179استانی5كارداني امور اراضيكارداني126
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
82استانی4كارداني امور بانكيكارداني127
84استانی4كارداني امور دولتيكارداني128
98استانی5كارداني امور زراعي وباغيكارداني129
245استانی4كارداني امور فرهنگيكارداني130
85استانی4كارداني امور مالي و مالياتيكارداني131
63استانی2كارداني بهداشت حرفه ايكارداني132
221استانی2كارداني بهداشت عموميكارداني133
64استانی2كارداني بهداشت محيطكارداني134
83استانی4كارداني بيمهكارداني135
246استانی4كارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكارداني136
88استانی4كارداني تربيت معلم قرآن كريمكارداني137
66قطبی1كارداني تكنسين پروتزهاي دندانيكارداني138
71استانی5كارداني تكنولوژي توليدات گياهيكارداني139
75استانی5كارداني تكنولوژي صنايع غذاييكارداني140
76استانی5كارداني تكنولوژي محيط زيستكارداني141
77استانی5كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداريكارداني142
78استانی5كارداني تكنولوژي مواد غذاييكارداني143
79استانی5كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطركارداني144
193كشوری5كارداني توليد و فرآوري خرماكارداني145
89استانی4كارداني حسابداريكارداني146
249استانی4  كارداني خدمات اداري  كارداني147
90استانی1كارداني دامپزشكيكارداني148
146استانی2كارداني شيمي آزمايشگاهيكارداني149
222استانی1كارداني علوم آزمايشگاهيكارداني150
87استانی5كارداني علوم ورزشيكارداني151
94استانی1كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستانيكارداني152
262كشوري1كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني درياكارداني153
80استانی4كارداني گردشگريكارداني154
140استانی4كارداني مديريت بازرگانيكارداني155
130استانی4كارداني مديريت صنعتيكارداني156
188استانی4كارداني هتلداريكارداني157
220استانی1كارداني هوشبريكارداني158

* در اين رشته ها حداقل ظرفيت پذيرش زن و مرد دردوره روزانه  از هر جنس حداقل 30% مي باشد.
بديهي است پذيرش در اين رشته ها در ساير دوره ها )محروم داراي تعهد خدمت و شهريه پردا ز دانشكده ها و دانشگاه هاي 

علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي( به صورت رقابتي انجام خواهد شد.
 نوع گزينش در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي به صورت كشوري خواهد بود.

پذيرش در برخي از رشته هاي مندرج در جدول فوق ممكن است با روش صرفاً با سوابق تحصيلي صورت پذيرد 
جدول ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي در دوره هاي مختلف

دوره 
ظرفيت رشته هاي تحصيلي 

جمع بااعمال نمره آزمون و 
سوابق تحصيلي

منحصراً با اعمال 
سوابق تحصيلي

386442397962623روزانه
209256977789نوبت دوم )شبانه(

177215392محروم 
6905-6905دانشگاه فرهنگيان )ويژه داوطلبان آزاد(
1739127761129500دانشگاه ها و مؤسسات غيردولتي و غيرانتفاعي
40076204627شهريه پرداز و پرديس خودگردان

30223022-مجازي دولتي و غيرانتفاعي
381-381خودگردان دانشگاه آزاد

1522177220178742دانشگاه پيام نور
55467338514393981جمع كل
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   علوم تجربيگروه آزمايشي هاي تحصيلي رشته
  مهم:هاي يادآوري

ها و دانشگاهشهريه پرداز  ،پرديس خودگردان، نوبت دوم (شبانه)،هاي روزانهالزم است قبل از انتخاب رشته دوره انداوطلب-1
ضوابط و از  اولدر فصل ها اين دورهاز نحوه پذيرش دانشجو در ، دانشگاه آزاد اسالميهمچنين و  عاليمؤسسات آموزش 

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين اين دفترچه راهنما ابتداي فصل دوم در مهم گروه پزشكي مندرج 
مندرج در  يها (مشخصات و شرايط دانشگاههاپيوستبخش در خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  مطلع گردند.نيز  اين سازمان) درگاه اطالع رساني
پذيرد هاي پزشكي پيش بيمارستاني دانشگاههاي علوم پزشكي بصورت متمركز با شرايط خاص صورت ميپذيرش در رشته فوريت-2

معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته از شدگان چند برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، و اسامي معرفي
  طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد.

هاي دانشگاه  پذيرش دانشجو در رشته علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رشته آموزش تربيت بدني پرديس -3
كه عالقه مندي خود را در زمان  داوطلبانين به روش شرايط خاص از بين فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهرا

 2/5/1401تا  29/4/1401اين سازمان اعالم نموده اند و از تاريخ  درگاه اطالع رساني) از طريق 11/4/1401لغايت  5/4/1401مقرر (
، ماينداعالم ن 150تا  1و كد رشته محلهاي مربوط را در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي از اولويت  كردهدرآزمون عملي شركت 

  صورت مي پذيرد.
هاي شود در زمان گزينش نهايي در تمامي گروههايي كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميظرفيت رشته -4 

  يم خواهد شد.آزمايشي با توجه به ضوابط شكست ظرفيت تقس
اقدام به پذيرش دانشجو  1401هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه -5

رفاهي به دانشجويان دوره نوبت  تسهيالتنمايند، از ارائه خوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و مي
شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته/ شهر محل باشند. لذا به داوطلبان توصيه مي) بطور جـدّ معذور ميدوم (شبانه

 سكونت خود را انتخاب نمايند.

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

پذيرش نحوه دوره تحصيلي محل  
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 31501 پزشكي 70 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31502 پزشكي - 70 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31503 داروسازي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31504 داروسازي - 30 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31505 دندانپزشكي 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31506 دندانپزشكي - 27 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31507 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31508 پرستاري 45 - 22 23 
 با آزمون روزانه 31509 پرستاري - 45 23 22 
 با آزمون روزانه 31510 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31511 پرتوشناسيتكنولوژي  25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31512 شنوايي شناسي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31513 علوم آزمايشگاهي 35 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31514 علوم تغذيه 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31515 علوم و صنايع غذايي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31516 اطالعات سالمتفناوري  23 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31517 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 17 - 4 13  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31518 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31519 كاردرماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31520 گفتار درماني 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31521 مامايي 18 - زن - 
 با آزمون روزانه 31522 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31523 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31524 هوشبري 25 - زن مرد 
حرفه اي و ايمني كارمهندسي بهداشت  18 - زن مرد   با آزمون روزانه 35201
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 دانشگاه علوم پزشكي تبريز -استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون شهريه پرداز 31525 پرستاري 10 - 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 31526 پرستاري - 10 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 31527 شنوايي شناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31528 فيزيوتراپي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31529 كاردرماني 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31530 گفتار درماني 5 - زن مرد 

پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31531 پزشكي 34 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31532 پزشكي - 34 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31533 داروسازي 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31534 داروسازي - 10 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31535 دندانپزشكي 7 - زن مرد

دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان 
 علوم پزشكي تبريز

 با آزمون شهريه پرداز 31536 دندانپزشكي - 8 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل شهرستان اهر) -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31537 پرستاري - 20 10 10  

 آموزش عالي سالمت مرند)دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل مجتمع  -استان آذربايجان شرقي 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 14 - - مرد  عدم امكان ارايه خوابگاه
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31538

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ميانه) -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31539 پرستاري - 20 10 10  

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي مراغه) -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31540 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي سراب) -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31541 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشكده علوم پزشكي سراب -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31542 بهداشت عمومي 27 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31543 پرستاري 35 - 18 17 
 با آزمون روزانه 31544 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31545 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 14 - مرد هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 

 دانشكده علوم پزشكي مراغه -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 31546 بهداشت عمومي 27 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31547 پرستاري 20 - 10 10 
 با آزمون روزانه 31548 پرستاري - 20 10 10 
 با آزمون روزانه 31549 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31550 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31551 علوم تغذيه 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31552 علوم و صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31553 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31554 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31555 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31556 پرستاري 9 - 4 5 
آزمونبا  شهريه پرداز 31557 پرستاري - 9 5 4   

 با آزمون شهريه پرداز 31558 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31559 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31560 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31561 علوم و صنايع غذايي 5 - زن مرد 
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  واحد تبريز -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي  -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون آزاد تمام وقت 31562 پزشكي 60 - زن مرد  
آزمونبا  آزاد تمام وقت 31563 دندانپزشكي 24 - زن مرد   
 با آزمون خودگردان آزاد 31564 پزشكي 15 - زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31565 دندانپزشكي 6 - زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33101 دكتري عمومي دامپزشكي 48 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه -استان آذربايجان غربي 
 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 
  متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31566 پزشكي 57 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31567 پزشكي - 58 زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31568 داروسازي 25 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31569 دندانپزشكي 21 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31570 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
دانشجويان مجرد و تامين خوابگاه براي 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31571 پرستاري 33 - 17 16

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31572 پرستاري - 32 16 16

گونه تعهدي در خصوص اين دانشگاه هيچ 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31573 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31574 تكنولوژي پرتوشناسي 23 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31575 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
دانشجويان مجرد و تامين خوابگاه براي 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31576 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص  -

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 
 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31577 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.
 با آزمون روزانه 31578 مامايي 18 - زن -

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
براي دانشجويان مجرد و تامين خوابگاه 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31579 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31580 هوشبري 20 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي اروميه -استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 تحصيلي ندارد.متاهل در كليه مقاطع 

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد  با آزمون روزانه 35202

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

محل  - متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پردازشهريه  31585 پزشكي 22 - زن مرد  با آزمون 

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

محل  - متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31586 پزشكي - 13 زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
دانشجويان مجرد و تامين خوابگاه براي 

محل  - متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31587 داروسازي 6 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 
تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

محل  -متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد. 
 خودگردان دانشگاه تحصيل پرديس

 با آزمون شهريه پرداز 31588 دندانپزشكي 10 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري بوكان) -استان آذربايجان غربي 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 
  متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31581 پرستاري - 15 8 7

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري سلماس) -استان آذربايجان غربي 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 
  متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31582 پرستاري - 15 8 7

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري مياندواب) -استان آذربايجان غربي 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 
  متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31583 پرستاري - 20 10 10

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي خوي) -آذربايجان غربي استان 
 با آزمون روزانه 31584 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري مهاباد) -استان آذربايجان غربي 
اين دانشكده تعهدي نسبت به ارايه 

ندارد. انتقال از  خوابگاه به دانشجويان
دانشكده هاي اقماري به دانشكده 

  پرستاري اروميه ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 31589 پرستاري 30 - 15 15

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري نقده) -استان آذربايجان غربي 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص 

دانشجويان مجرد و تامين خوابگاه براي 
  متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون روزانه 31590 پرستاري - 20 10 10

 دانشكده علوم پزشكي خوي -استان آذربايجان غربي 
 با آزمون روزانه 31591 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31592 پرستاري 25 - 13 12 
 با آزمون روزانه 31593 اتاق عملتكنولوژي  17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31594 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 

 - 20 6 14 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31595

 با آزمون شهريه پرداز 31596 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31597 پرستاري 10 - 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 31598 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31599 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 
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  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -استان اردبيل 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 31600 پزشكي 52 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31601 پزشكي - 52 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31602 داروسازي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31603 داروسازي - 15 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31604 دندانپزشكي 13 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31605 دندانپزشكي - 13 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31606 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31607 بهداشت عمومي - 20 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31608 پرستاري 30 - 15 15 
 با آزمون روزانه 31609 پرستاري - 30 15 15 
 با آزمون روزانه 31610 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31611 تكنولوژي پرتوشناسي 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31612 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31613 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31614 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 30 - 6 24 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31615 مامايي 20 - زن - 
 با آزمون روزانه 31616 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31617 هوشبري 18 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد  آزمونبا  روزانه 35203  

محل تحصيل پرديس  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31621 پزشكي 12 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31622 پزشكي - 11 زن مرد

محل تحصيل پرديس  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31623 داروسازي 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31624 داروسازي - 5 زن مرد

محل تحصيل پرديس  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31625 دندانپزشكي 8 - زن مرد

پرديس محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31626 دندانپزشكي - 7 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل دانشكده پرستاري مغان (گرمي)) -استان اردبيل 
 با آزمون روزانه 31618 پرستاري - 30 15 15  

 آموزش عالي سالمت شهرستان مشگين شهر)دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل مجتمع  -استان اردبيل 
 با آزمون روزانه 31619 پرستاري - 30 15 15  

 - 25 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31620

 دانشكده علوم پزشكي خلخال -استان اردبيل 
دانشجويان دختر تالش براي اسكان تمامي 

 با آزمون روزانه 31627 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  در خوابگاه و فقدان خوابگاه براي پسران

تالش براي اسكان تمامي دانشجويان دختر 
 در خوابگاه و فقدان خوابگاه براي پسران

 با آزمون روزانه 31628 پرستاري 30 - 15 15

تالش براي اسكان تمامي دانشجويان دختر 
 در خوابگاه و فقدان خوابگاه براي پسران

 با آزمون روزانه 31629 علوم تغذيه 20 - زن مرد

تالش براي اسكان تمامي دانشجويان دختر 
 در خوابگاه و فقدان خوابگاه براي پسران

 با آزمون روزانه 31630 فناوري اطالعات سالمت - 15 زن مرد

تالش براي اسكان تمامي دانشجويان دختر 
 خوابگاه و فقدان خوابگاه براي پسراندر 

 با آزمون روزانه 31631 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

 واحد اردبيل -دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل  -استان اردبيل 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31632 پزشكي 45 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 31633 پزشكي 11 - زن مرد 
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  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان استان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 31634 پزشكي 93 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31635 پزشكي - 92 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31636 داروسازي 50 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31637 دندانپزشكي 34 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31638 دندانپزشكي - 34 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31639 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31640 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31641 پرستاري 48 - 24 24 
 با آزمون روزانه 31642 پرستاري - 47 24 23 
 با آزمون روزانه 31643 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31644 تكنولوژي پرتوشناسي 13 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31645 ساخت پروتزهاي دنداني 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31646 شنوايي شناسي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31647 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31648 علوم تغذيه 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31649 فناوري اطالعات سالمت 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31650 فيزيوتراپي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31651 كاردرماني 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31652 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31653 گفتار درماني 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31654 مامايي 13 - زن - 
 با آزمون روزانه 31655 مديريت خدمات بهداشتي درماني 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31656 محيطمهندسي بهداشت  25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31657 هوشبري 14 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35204

 با آزمون شهريه پرداز 31658 پزشكي 32 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31659 پزشكي - 33 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31660 داروسازي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31661 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 2 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31662 بهداشت عمومي 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31663 پرستاري 13 - 7 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31664 پرستاري - 12 6 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31665 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31666 تكنولوژي پرتوشناسي 7 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31667 شنوايي شناسي 3 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31668 علوم آزمايشگاهي 8 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31669 علوم تغذيه 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31670 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31671 فيزيوتراپي 4 - زن مرد دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 با آزمون شهريه پرداز 31672 كاردرماني 2 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31673 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31674 گفتار درماني 2 - زن مرد پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 با آزمون شهريه پرداز 31675 مامايي 5 - زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31676 مديريت خدمات بهداشتي درماني 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 31677 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 با آزمون شهريه پرداز 31678 هوشبري 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرداز شهريه 35205  با آزمون 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) -استان اصفهان 

 - 21 - مرد  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31679
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  دانشگاه علوم پزشكي كاشان -استان اصفهان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

  براي اين دانشجويان نخواهد داشت.
 با آزمون روزانه 31680 پزشكي 55 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31681 پزشكي - 55 زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31682 دندانپزشكي 16 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31683 بهداشت عمومي 20 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
در قبال تامين خوابگاه  اين دانشگاه تعهدي

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31684 پرستاري 34 - 17 17

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31685 پرستاري - 34 17 17

به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، با توجه 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31686 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 داشت.براي اين دانشجويان نخواهد 

 با آزمون روزانه 31687 تكنولوژي پرتوشناسي 16 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31688 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31689 علوم تغذيه 20 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31690 سالمتفناوري اطالعات  15 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ،  -

اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 
 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31691 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد

محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، با توجه به 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.
 با آزمون روزانه 31692 مامايي 15 - زن -

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31693 مديريت خدمات بهداشتي درماني 15 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31694 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه اين 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31695 هوشبري 20 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ،  -

اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 
 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

16 4 20 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31696
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 دانشگاه علوم پزشكي كاشان -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

خوابگاهي ، با توجه به محدوديت ظرفيت 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد  با آزمون روزانه 35206

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

داشت. براي اين دانشجويان نخواهد 
همچنين درخواست نقل و انتقال پذيرفته 

شدگان اين رشته تحت هيچ شرايطي قابل 
 پذيرش نخواهد بود.

 با آزمون شهريه پرداز 31697 پزشكي 15 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

براي اين دانشجويان نخواهد داشت. 
درخواست نقل و انتقال پذيرفته همچنين 

شدگان اين رشته تحت هيچ شرايطي قابل 
 پذيرش نخواهد بود.

 با آزمون شهريه پرداز 31698 پزشكي - 15 زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31699 عموميبهداشت  5 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31700 پرستاري 6 - 3 3

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
خوابگاه اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31701 پرستاري - 6 3 3

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31702 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد

به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ،  با توجه
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31703 تكنولوژي پرتوشناسي 4 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 نخواهد داشت.براي اين دانشجويان 

 با آزمون شهريه پرداز 31704 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31705 علوم تغذيه 5 - زن مرد

خوابگاهي ، با توجه به محدوديت ظرفيت 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31706 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.
 با آزمون شهريه پرداز 31707 مامايي 5 - زن -

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون شهريه پرداز 31708 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ، 
تعهدي در قبال تامين خوابگاه اين دانشگاه 

 براي اين دانشجويان نخواهد داشت.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35207

 واحد خوراسگان -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  -استان اصفهان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31709 دندانپزشكي 32 - زن مرد  

 با آزمون آزاد تمام وقت 31710 دندانپزشكي - 32 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31711 دندانپزشكي 8 - زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31712 دندانپزشكي - 8 زن مرد 
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  آبادواحد نجف -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  -استان اصفهان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون آزاد تمام وقت 31713 پزشكي 35 - زن مرد  
 با آزمون آزاد تمام وقت 31714 پزشكي - 35 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31715 پزشكي 8 - زن مرد 
آزمونبا  خودگردان آزاد 31716 پزشكي - 9 زن مرد   

 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  -استان البرز 
عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 با آزمون روزانه 31717 پزشكي 43 - زن مرد  ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31718 پزشكي - 43 زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31719 داروسازي 30 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31720 دندانپزشكي 23 - زن مرد

عدم -مشاركتي (ظرفيت محدود)خوابگاه 
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31721 دندانپزشكي - 22 زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31722 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

عدم -محدود)خوابگاه مشاركتي (ظرفيت 
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31723 پرستاري 30 - 15 15

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31724 پرستاري - 30 15 15

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ساكنين استان تهرانارائه خوابگاه به 

 با آزمون روزانه 31725 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31726 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) -

 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31727 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 16 4 12

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

آزمونبا  روزانه 31728 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد  

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون روزانه 31729 هوشبري 22 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد  با آزمون روزانه 35208

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31730 پزشكي 11 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31731 پزشكي - 11 زن مرد

عدم -محدود) خوابگاه مشاركتي (ظرفيت
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31732 داروسازي 10 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31733 دندانپزشكي 3 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 خوابگاه به ساكنين استان تهران ارائه

 با آزمون شهريه پرداز 31734 دندانپزشكي - 3 زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31735 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ساكنين استان تهرانارائه خوابگاه به 

 با آزمون شهريه پرداز 31736 پرستاري 12 - 6 6

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31737 پرستاري - 13 7 6

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31738 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد
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 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  -استان البرز  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 به ساكنين استان تهرانارائه خوابگاه 

 با آزمون شهريه پرداز 31739 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) -

 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31740 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 5 1 4

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31741 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد

عدم -خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31742 هوشبري 5 - زن مرد

عدم -مشاركتي (ظرفيت محدود)خوابگاه 
 ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 6 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35209

  دانشگاه علوم پزشكي ايالم -استان ايالم 
 با آزمون روزانه 31743 پزشكي 40 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31744 پزشكي - 25 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31745 دندانپزشكي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31746 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31747 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31748 پرستاري 20 - 10 10 
 با آزمون روزانه 31749 پرستاري - 20 10 10 
 با آزمون روزانه 31750 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31751 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31752 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 21 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31753 مامايي 20 - زن - 
 با آزمون روزانه 31754 مهندسي بهداشت محيط 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31755 هوشبري 22 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35210
 با آزمون شهريه پرداز 31756 پزشكي - 14 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31757 پرستاري 5 - 2 3 
 با آزمون شهريه پرداز 31758 پرستاري - 5 3 2 

 دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دهلران) -استان ايالم 
 با آزمون روزانه 31759 پرستاري - 15 8 7  

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -استان بوشهر 
 با آزمون روزانه 31760 پزشكي 23 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31761 پزشكي - 23 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31762 دندانپزشكي 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31763 بهداشت عمومي 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31764 پرستاري - 40 20 20 
 با آزمون روزانه 31765 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31766 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31767 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31768 علوم تغذيه 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31769 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 26 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31770 مامايي - 15 زن - 
 با آزمون روزانه 31771 محيطمهندسي بهداشت  25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31772 هوشبري 20 - زن مرد 

 - 14 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31773

 با آزمون شهريه پرداز 31774 پزشكي 6 - زن مرد 
پردازشهريه  31775 پزشكي - 5 زن مرد   با آزمون 
 با آزمون شهريه پرداز 31776 پرستاري - 15 8 7 
 با آزمون شهريه پرداز 31777 مامايي - 5 زن - 
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  تهران ( رشته هاي پزشكي) -دانشگاه شاهد  -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

  سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 31778 پزشكي 44 - زن مرد
 با آزمون روزانه 31779 دندانپزشكي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 31780 پرستاري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 31781 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد
 با آزمون شهريه پرداز 31782 پزشكي 18 - زن مرد
پردازشهريه  31783 دندانپزشكي 5 - زن مرد  با آزمون 
 با آزمون شهريه پرداز 31784 پرستاري 5 - زن مرد
 با آزمون شهريه پرداز 31785 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد

 فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  -استان تهران 
–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

  سازمان اعالم خواهد شد).

 - 25 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31786

 * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران -تهران استان 
شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 

داراي  -بورسيه وزارت دفاع -شرايط خاص 
 -مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني 

دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اسكان 
اين دانشجويان و ارائه خوابگاه به ايشان را بر 

  نخواهد داشت.عهده 

 با آزمون روزانه 31787 پزشكي - 5 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31788 پزشكي - 10 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31789 پزشكي - 10 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31790 پزشكي - 70 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31791 دندانپزشكي - 5 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -اسالميانتظامي جمهوري 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31792 دندانپزشكي - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
داراي  -بورسيه وزارت دفاع -شرايط خاص 

 -مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني
دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اسكان 

ارائه خوابگاه به ايشان را بر اين دانشجويان و 
 عهده نخواهد داشت.

 با آزمون روزانه 31793 دندانپزشكي - 5 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31794 دندانپزشكي - 15 - مرد

مندرج در اطالعيه رشته هاي شرايط 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31795 پرستاري 30 - زن -

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).
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 * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
داراي  -بورسيه وزارت دفاع -شرايط خاص 

 -مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني 
دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اسكان 

اين دانشجويان و ارائه خوابگاه به ايشان را بر 
 نخواهد داشت.عهده 

 با آزمون روزانه 31796 پرستاري - 16 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31797 پرستاري - 44 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -خاص داراي شرايط 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31798 تكنولوژي اتاق عمل - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31799 تكنولوژي اتاق عمل - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31800 تكنولوژي اتاق عمل - 10 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -خاص داراي شرايط 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31801 تكنولوژي پرتوشناسي - 5 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31802 تكنولوژي پرتوشناسي - 15 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31803 علوم آزمايشگاهي - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -خاص داراي شرايط 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31804 علوم آزمايشگاهي - 15 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31805 فناوري اطالعات سالمت - 3 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31806 هوشبري - 5 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
فرماندهي  بورسيه -داراي شرايط خاص 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 با آزمون روزانه 31807 هوشبري - 10 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه فرماندهي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -انتظامي جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 - 5 - مرد
فوريت هاي پزشكي پيش  كارداني

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31808

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).
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 * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه ارتش  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و  -جمهوري اسالمي
 گزينش و معاينات جسماني

 - 10 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31809

در اطالعيه رشته هاي  شرايط مندرج
بورسيه وزارت  -داراي شرايط خاص 

داراي مصاحبه و گزينش و  -دفاع
دانشگاه هيچگونه  -معاينات جسماني 

مسئوليتي در قبال اسكان اين دانشجويان 
و ارائه خوابگاه به ايشان را بر عهده 

 نخواهد داشت.

 - 10 زن -
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
وزانهر 31810  با آزمون 

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
بورسيه نيروي  -داراي شرايط خاص 

داراي  -دريايي ارتش جمهوري اسالمي
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 - 5 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني دريا
 با آزمون روزانه 31811

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).
 پزشكي ايران دانشگاه علوم -استان تهران 

 با آزمون روزانه 31812 پزشكي 140 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31813 پزشكي - 140 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31814 داروسازي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31815 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31816 بينايي سنجي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31817 پرستاري 50 - 25 25 
 با آزمون روزانه 31818 پرستاري - 50 25 25 
 با آزمون روزانه 31819 تكنولوژي اتاق عمل 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31820 تكنولوژي پرتوشناسي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31821 شنوايي شناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31822 علوم آزمايشگاهي 28 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31823 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 4 13 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31824 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31825 كاردرماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31826 اطالع رساني پزشكيكتابداري و  12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31827 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31828 مامايي 20 - زن - 
 با آزمون روزانه 31829 هوشبري 25 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 14 - زن مرد   با آزمون روزانه 35211
 با آزمون شهريه پرداز 31830 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 2 - زن مرد 

 * تهران –اله(عج)  دانشگاه علوم پزشكي بقية -استان تهران 
شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 

پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 
داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 

جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 
  اسالميپاسداران انقالب 

 با آزمون روزانه 31831 پزشكي 85 - 10 75

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه 
 و استخدام نيروي انتظامي(بورسيه ناجا)

 با آزمون روزانه 31832 پزشكي - 10 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31833 داروسازي 10 - - مرد

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  رساني اين سازمان اعالم خواهد شد). ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع
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 * تهران –اله(عج)  دانشگاه علوم پزشكي بقية -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
رشته  كد  عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه 
 و استخدام نيروي انتظامي

 با آزمون روزانه 31834 داروسازي - 20 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي.

 با آزمون روزانه 31835 بهداشت عمومي 12 - - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

نيروهاي مسلح (ارتش، عضو رسمي ساير 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31836 بهداشت عمومي 8 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31837 پرستاري 110 - 10 100

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
پذيرش از ميان كادر ثابت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي با ارايه مجوز 
 شركت در آزمون از يگان خدمتي

 با آزمون روزانه 31838 پرستاري 10 - - مرد

اطالعيه رشته هاي شرايط مندرج در 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31839 تكنولوژي اتاق عمل 19 - 4 15

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
داوطلبان پذيرش از ميان  -شرايط خاص 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31840 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

(ارتش، عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31841 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 انقالب اسالميپاسداران 

 با آزمون روزانه 31842 علوم آزمايشگاهي 15 - 4 11

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31843 علوم تغذيه 15 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
پذيرش از ميان اعضاي رسمي سپاه 

پاسداران با ارايه گواهي عضويت رسمي 
 و مجوز تحصيلي از يگان خدمتي

 با آزمون روزانه 31844 علوم تغذيه 5 - - مرد

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  رساني اين سازمان اعالم خواهد شد). ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع
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 * تهران –اله(عج)  دانشگاه علوم پزشكي بقية -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31845 مديريت خدمات بهداشتي درماني 8 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31846 مديريت خدمات بهداشتي درماني 12 - - مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
پذيرش از ميان كادر ثابت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي با ارايه مجوز 
 شركت در آزمون از يگان خدمتي

 با آزمون روزانه 31847 مديريت خدمات بهداشتي درماني 5 - - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، 
ناجا و وزارت دفاع) با ارايه مجوز تحصيل 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31848 مهندسي بهداشت محيط 8 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

با عضويت بسيجي و نهايتا داوطلبان 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31849 مهندسي بهداشت محيط 12 - - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي 
پذيرش از ميان داوطلبان  -شرايط خاص 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، 
دفاع) با ارايه مجوز تحصيل ناجا و وزارت 

 از يگان خدمتي مربوطه

 با آزمون روزانه 31850 هوشبري 5 - زن مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا 
جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 با آزمون روزانه 31851 هوشبري 15 - 2 13

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
پذيرش از ميان اعضاي رسمي سپاه 

پاسداران با ارايه گواهي عضويت رسمي 
 و مجوز تحصيل از يگان مربوطه.

 60 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31852

هاي  شرايط مندرج در اطالعيه رشته
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب بصورت 
بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمي

 90 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31853

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان  -داراي شرايط خاص 

داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب بصورت 
بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمي

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - - مرد  با آزمون روزانه 35212

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  رساني اين سازمان اعالم خواهد شد). ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع

 دانشگاه علوم پزشكي تهران -استان تهران 
 با آزمون روزانه 31854 پزشكي 170 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31855 پزشكي - 170 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31856 داروسازي 80 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31857 دندانپزشكي 30 - زن مرد 
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 دانشگاه علوم پزشكي تهران -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 31858 دندانپزشكي - 29 زن مرد
 با آزمون روزانه 31859 بهداشت عمومي - 17 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31860 پرستاري 55 - 27 28 
 با آزمون روزانه 31861 پرستاري - 55 28 27 
 با آزمون روزانه 31862 تكنولوژي اتاق عمل 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31863 پرتو درماني تكنولوژي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31864 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31865 ساخت پروتزهاي دنداني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31866 شنوايي شناسي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31867 علوم آزمايشگاهي 45 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31868 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31869 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 21 - 4 17 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 31870 فيزيوتراپي 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31871 گفتار درماني 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31872 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 31873 مهندسي بهداشت محيط - 15 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31874 هوشبري 20 - زن مرد 

 18 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31875

 با آزمون شهريه پرداز 31876 عمومي بهداشت - 5 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31877 پرستاري 25 - 12 13 
 با آزمون شهريه پرداز 31878 پرستاري - 25 13 12 
 با آزمون شهريه پرداز 31879 شنوايي شناسي 6 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31880 فيزيوتراپي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31881 درمانيگفتار  4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31882 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 31883 مهندسي بهداشت محيط - 5 زن مرد 

دانشگاه تعهدي در تامين خوابگاه و يا 
ساير سوبسيدهاي دانشجويي نخواهد 

محل تحصيل پرديس  -داشت. 
 تهرانخودگردان دانشگاه واقع در 

 با آزمون شهريه پرداز 31884 داروسازي 40 - زن مرد

دانشگاه تعهدي در تامين خوابگاه و يا 
ساير سوبسيدهاي دانشجويي نخواهد 

محل تحصيل پرديس  -داشت. 
 خودگردان دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31885 دندانپزشكي 20 - زن مرد

 تهران -پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم  -استان تهران 
 با آزمون روزانه 31886 پزشكي 100 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 31887 پزشكي - 100 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31888 داروسازي 50 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31889 دندانپزشكي 33 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31890 دندانپزشكي - 32 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31891 بينايي سنجي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31892 پرستاري 70 - 35 35 
 با آزمون روزانه 31893 پرستاري - 70 35 35 
 با آزمون روزانه 31894 تكنولوژي اتاق عمل 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31895 تكنولوژي پرتو درماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31896 تكنولوژي پرتوشناسي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31897 ساخت پروتزهاي دنداني 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31898 شنوايي شناسي 13 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31899 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31900 علوم آزمايشگاهي - 17 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31901 علوم تغذيه 14 - زن مرد 
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 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 31902 علوم تغذيه - 14 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31903 علوم و صنايع غذايي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31904 علوم و صنايع غذايي - 16 زن مرد 

- هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست  با آزمون روزانه 31905 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 21 4 17
 با آزمون روزانه 31906 فيزيوتراپي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31907 كاردرماني 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31908 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 31909 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31910 هوشبري 18 - زن مرد 

آزمونبا  روزانه 31936 بهداشت عمومي 20 - زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت  
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35213
 با آزمون شهريه پرداز 31911 مامايي 5 - زن - 

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31912 پزشكي 47 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 تهراندانشگاه واقع در 

 با آزمون شهريه پرداز 31913 پزشكي - 47 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31914 داروسازي 20 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31915 دندانپزشكي 7 - زن مرد

پرديس خودگردان محل تحصيل 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31916 دندانپزشكي - 7 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31917 بهداشت عمومي 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31918 بينايي سنجي 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31919 پرستاري 30 - 15 15

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31920 پرستاري - 30 15 15

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 در تهراندانشگاه واقع 

 با آزمون شهريه پرداز 31921 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31922 تكنولوژي پرتو درماني 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31923 تكنولوژي پرتوشناسي 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31924 ساخت پروتزهاي دنداني 3 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31925 شنوايي شناسي 7 - زن مرد

خودگردان محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31926 علوم آزمايشگاهي 7 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31927 علوم آزمايشگاهي - 8 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31928 علوم تغذيه 7 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31929 علوم تغذيه - 7 زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31930 علوم و صنايع غذايي 8 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31931 علوم و صنايع غذايي - 8 زن مرد
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 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

پرديس خودگردان محل تحصيل 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31932 فيزيوتراپي 8 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31933 كاردرماني 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31934 محيط مهندسي بهداشت 10 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

 با آزمون شهريه پرداز 31935 هوشبري 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 دانشگاه واقع در تهران

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 8 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35214

 تهران( رشته هاي پزشكي) -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي -تهران استان 
 با آزمون روزانه 31937 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 14 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31938 فيزيوتراپي 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31939 كاردرماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31940 گفتار درماني 20 - زن مرد 
 25 - زن مرد 

مددكاري اجتماعي(ويژه وزارت 
 بهداشت)

 با آزمون روزانه 31941
 با آزمون شهريه پرداز 31942 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 6 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31943 فيزيوتراپي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31944 كاردرماني 10 - زن مرد 
 2 - زن مرد 

مددكاري اجتماعي(ويژه وزارت 
 بهداشت)

 با آزمون شهريه پرداز 31945

 كاربردي هالل ايران -موسسه آموزش عالي علمي  -استان تهران 
 با آزمون روزانه 31946 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 8 - زن مرد  فاقد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31947 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 8 - زن مرد فاقد خوابگاه

 واحد پزشكي تهران -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران  -استان تهران 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31948 پزشكي 114 - زن مرد  

 با آزمون آزاد تمام وقت 31949 پزشكي - 114 زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31950 داروسازي 48 - زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31951 داروسازي - 48 زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31952 دندانپزشكي 30 - زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 31953 دندانپزشكي - 30 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31954 پزشكي 28 - زن مرد 

محل برگزاري دوره علوم پايه در جزيره 
 باشد.كيش مي

 با آزمون خودگردان آزاد 31955 پزشكي 25 - زن مرد
 با آزمون خودگردان آزاد 31956 پزشكي - 29 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31957 داروسازي 12 - زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31958 داروسازي - 12 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 31959 دندانپزشكي 8 - زن مرد 

دوره علوم پايه در جزيره  محل برگزاري
 باشد.كيش مي

 با آزمون خودگردان آزاد 31960 دندانپزشكي 20 - زن مرد
 با آزمون خودگردان آزاد 31961 دندانپزشكي - 7 زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -استان چهارمحال و بختياري 
 با آزمون روزانه 31962 پزشكي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 31963 پزشكي - 40 زن مرد 
 با آزمون روزانه 31964 دندانپزشكي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31965 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31966 پرستاري 38 - 19 19 
 با آزمون روزانه 31967 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31968 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31969 علوم آزمايشگاهي 21 - زن مرد 
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 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -استان چهارمحال و بختياري  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 31970 فناوري اطالعات سالمت - 15 زن مرد
 با آزمون روزانه 31971 مامايي 16 - زن - 
 با آزمون روزانه 31972 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 31973 هوشبري 20 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31974 پزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31975 پزشكي - 10 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31976 پرستاري 16 - 8 8 
 با آزمون شهريه پرداز 31977 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 31978 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد 

 پرستاري بروجن)دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (محل تحصيل دانشكده  -استان چهارمحال و بختياري 
 با آزمون روزانه 31979 پرستاري - 33 17 16  
 با آزمون روزانه 31980 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 31981 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 18 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 31982

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند -استان خراسان جنوبي 
 با آزمون روزانه 31983 پزشكي 49 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31984 پزشكي - 49 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 31985 داروسازي 30 - زن مرد تعهد در واگذاري خوابگاهعدم 
 با آزمون روزانه 31986 دندانپزشكي 19 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31987 بهداشت عمومي 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31988 پرستاري 45 - 23 22 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31989 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31990 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31991 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 31992 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 2 15

 با آزمون روزانه 31993 مامايي 15 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31994 مهندسي بهداشت محيط 23 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 31995 هوشبري 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  با آزمون روزانه 35215
 با آزمون شهريه پرداز 31996 پزشكي 6 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31997 پزشكي - 6 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31998 داروسازي 5 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 31999 دندانپزشكي - 7 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل شهرستان سرايان) -استان خراسان جنوبي 
تحت  -عدم تعهد واگذاري خوابگاه 

 با آزمون روزانه 32000 مهندسي بهداشت محيط 18 - زن مرد  نظارت دانشكده پيراپزشكي فردوس

 پرستاري طبس)دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده  -استان خراسان جنوبي 
 با آزمون روزانه 32001 پرستاري 35 - 17 18  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32002 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

11 3 - 14 
هاي پزشكي پيش كارداني فوريت 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32003

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس) -استان خراسان جنوبي 
 با آزمون روزانه 32004 بهداشت عمومي 18 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32005 پرستاري 22 - 11 11 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32006 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32007 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - 14 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32008

 با آزمون شهريه پرداز 32009 پرستاري 5 - 3 2 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32010 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32011 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد خوابگاهعدم تعهد در واگذاري 
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  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پرستاري قاين) -استان خراسان جنوبي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32012 بهداشت عمومي 18 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32013 پرستاري - 30 15 15 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32014 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32015 مامايي 15 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32016 هوشبري - 15 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در ارائه خوابگاه

 - 17 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32017

 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه -خراسان رضوي استان 
 با آزمون روزانه 32018 پزشكي - 20 زن مرد  

 با آزمون روزانه 32019 بهداشت عمومي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32020 پرستاري 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 32021 پرستاري - 17 9 8 
 با آزمون روزانه 32022 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32023 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32024 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32025 فناوري اطالعات سالمت 18 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32026 بيمارستانيفوريت هاي پزشكي پيش  - 20 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32027 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 32028 مهندسي بهداشت محيط 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32029 هوشبري 18 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32030 پرستاري 7 - 4 3 
آزمونبا  شهريه پرداز 32031 پرستاري - 8 4 4   
 با آزمون شهريه پرداز 32032 تكنولوژي اتاق عمل - 3 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32033 مامايي 2 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32034 هوشبري 2 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32035 پزشكي 34 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32036 پزشكي - 35 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32037 بهداشت عمومي - 13 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32038 پرستاري 28 - 14 14 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون روزانه 32039 پرستاري - 27 14 13 تعهد در ارايه خوابگاه دولتيعدم 
 با آزمون روزانه 32040 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32041 تكنولوژي پرتو درماني 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون روزانه 32042 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد ارايه خوابگاه دولتيعدم تعهد در 
عدم تعهد در  -ممنوعيت نقل و انتقال 
 ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون روزانه 32043 ساخت پروتزهاي دنداني 16 - زن مرد

 با آزمون روزانه 32044 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32045 مامايي 15 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32046 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32047 هوشبري - 18 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 12 زن مرد تعهد در ارايه خوابگاه دولتيعدم   با آزمون روزانه 35216
 با آزمون شهريه پرداز 32048 پزشكي - 10 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
آزمونبا  شهريه پرداز 32049 بهداشت عمومي - 5 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي  

 با آزمون شهريه پرداز 32050 پرستاري 3 - 1 2 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون شهريه پرداز 32051 پرستاري - 3 2 1 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون شهريه پرداز 32052 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون شهريه پرداز 32053 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد در ارايه خوابگاه دولتي عدم تعهد
 با آزمون شهريه پرداز 32054 مامايي 3 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون شهريه پرداز 32055 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون شهريه پرداز 32056 هوشبري - 2 زن مرد ارايه خوابگاه دولتي عدم تعهد در
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 2 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي  با آزمون شهريه پرداز 35217
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  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (محل تحصيل دانشكده پرستاري جوين) -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

ممنوعيت نقل و انتقال عدم تعهد در 
 با آزمون روزانه 32057 پرستاري - 25 13 12  ارايه خوابگاه دولتي

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 - 20 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32058

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32059 پزشكي 28 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32060 پزشكي - 27 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32061 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32062 پرستاري 24 - 12 12 
 با آزمون روزانه 32063 پرستاري - 24 12 12 
 با آزمون روزانه 32064 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32065 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32066 آزمايشگاهيعلوم  18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32067 علوم تغذيه 15 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32068 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32069 مامايي 12 - زن - 
 با آزمون روزانه 32070 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32071 هوشبري 15 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35218
 با آزمون شهريه پرداز 32072 پزشكي 7 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32073 پزشكي - 8 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32074 بهداشت عمومي 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32075 پرستاري 8 - 4 4 
 با آزمون شهريه پرداز 32076 پرستاري - 8 4 4 
 با آزمون شهريه پرداز 32077 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32078 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32079 آزمايشگاهيعلوم  2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32080 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32081 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32082 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32083 هوشبري 5 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   با آزمون شهريه پرداز 35219

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32084 پزشكي 85 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 32085 پزشكي - 85 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32086 داروسازي 45 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32087 دندانپزشكي 19 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32088 دندانپزشكي - 20 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32089 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32090 بينايي سنجي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32091 پرستاري 38 - 19 19 
آزمون با روزانه 32092 پرستاري - 37 19 18   
 با آزمون روزانه 32093 تكنولوژي اتاق عمل - 17 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32094 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32095 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32096 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32097 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 16 4 12 هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
 با آزمون روزانه 32098 فيزيوتراپي 13 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32099 كاردرماني 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32100 گفتار درماني 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32101 مامايي 15 - زن - 
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 دانشگاه علوم پزشكي مشهد -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   25 - زن مرد
مددكاري اجتماعي(ويژه وزارت 

 بهداشت)
 با آزمون روزانه 32102

 با آزمون روزانه 32103 محيطمهندسي بهداشت  23 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد   با آزمون روزانه 35220
 با آزمون شهريه پرداز 32104 پرستاري 7 - 4 3 
 با آزمون شهريه پرداز 32105 پرستاري - 8 4 4 
 با آزمون شهريه پرداز 32106 تكنولوژي اتاق عمل - 3 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32107 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32108 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32109 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد 

پردازشهريه  32110 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست  با آزمون 
 با آزمون شهريه پرداز 32111 كاردرماني 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32112 گفتار درماني 4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32113 مامايي 5 - زن - 

 با آزمون شهريه پرداز 32123 پزشكي 26 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32124 پزشكي - 27 زن مرد پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 با آزمون شهريه پرداز 32125 داروسازي - 25 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32126 دندانپزشكي 7 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32127 دندانپزشكي - 8 زن مرد خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 با آزمون شهريه پرداز 32128 بينايي سنجي 2 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32129 فيزيوتراپي 3 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده پرستاري قوچان) -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32114 پرستاري 20 - 10 10  خوابگاه خودگردان

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده پرستاري كاشمر) -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32115 پرستاري 13 - 7 6  خوابگاه خودگردان
 با آزمون روزانه 32116 پرستاري - 12 6 6 خوابگاه خودگردان
 با آزمون روزانه 32117 علوم آزمايشگاهي 12 - زن مرد خوابگاه خودگردان

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 خوابگاه خودگردان

 14 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32118

 با آزمون شهريه پرداز 32119 پرستاري 5 - 2 3 خوابگاه خودگردان
 با آزمون شهريه پرداز 32120 پرستاري - 5 3 2 خوابگاه خودگردان
 با آزمون شهريه پرداز 32121 علوم آزمايشگاهي 3 - زن مرد خوابگاه خودگردان

 آموزشي فوريت هاي پزشكي درگز)دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مركز  -استان خراسان رضوي 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 - 11 - مرد  خوابگاه خودگردان
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32122

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي نيشابور) -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32130 پزشكي 20 - زن مرد  

 با آزمون شهريه پرداز 32131 پزشكي 8 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي تربت جام -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32132 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32133 پرستاري 26 - 13 13 عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32134 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32135 مهندسي بهداشت محيط 18 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

17 3 - 20 
هاي پزشكي پيش  كارداني فوريت

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32136

 با آزمون شهريه پرداز 32137 بهداشت عمومي 5 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32138 پرستاري 8 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 دانشكده علوم پزشكي نيشابور -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 32139 بهداشت عمومي 13 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32140 پرستاري 30 - 15 15 
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 دانشكده علوم پزشكي نيشابور -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 32141 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد
 با آزمون روزانه 32142 علوم تغذيه 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32143 علوم و صنايع غذايي 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32144 فناوري اطالعات سالمت 12 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32145 پزشكي پيش بيمارستانيفوريت هاي  20 - 4 16 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32146 مهندسي بهداشت محيط 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32147 هوشبري 16 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35221
 با آزمون شهريه پرداز 32148 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32149 پرستاري 10 - 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 32150 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32151 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32152 علوم و صنايع غذايي 4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32153 فناوري اطالعات سالمت 4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32154 مهندسي بهداشت محيط 6 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32155 هوشبري 4 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   با آزمون شهريه پرداز 35222

 واحد مشهد -خراسان رضوي دانشگاه آزاد اسالمي استان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32156 پزشكي 46 - زن مرد  
 با آزمون آزاد تمام وقت 32157 پزشكي - 45 زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 32158 پزشكي 11 - زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 32159 پزشكي - 12 زن مرد 

 بجنورد -پزشكي خراسان شمالي دانشگاه علوم  -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 32160 پزشكي 28 - زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32161 پزشكي - 27 زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32162 دندانپزشكي 18 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32163 بهداشت عمومي 25 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32164 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد

ندارد. دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه  با آزمون روزانه 32165 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32166 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32167 علوم تغذيه 20 - زن مرد

تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.دانشگاه   با آزمون روزانه 32168 مامايي 20 - زن -
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32169 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32170 مهندسي بهداشت محيط - 20 زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون روزانه 32171 هوشبري - 18 زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه 

محل تحصيل دانشكده  -ندارد. 
 پرستاري و مامايي بجنورد

 با آزمون روزانه 32178 پرستاري 40 - 20 20

 - هابخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج در 
دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه 

محل تحصيل دانشكده  -ندارد. 
 پرستاري و مامايي بجنورد

 با آزمون روزانه 32179 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 25 - - مرد

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد  با آزمون روزانه 35223

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون شهريه پرداز 32172 پزشكي 15 - زن مرد

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون شهريه پرداز 32173 پزشكي - 12 زن مرد

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  با آزمون شهريه پرداز 32174 علوم تغذيه 5 - زن مرد
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه 

محل تحصيل دانشكده  -ندارد. 
 پرستاري و مامايي بجنورد

 با آزمون شهريه پرداز 32180 پرستاري 10 - 5 5

 پرستاري شيروان)بجنورد (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 32175 پرستاري 32 - 16 16  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 - 20 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32176
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  بجنورد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي مانه و سملقان) -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  -استان خراسان شمالي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 - هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه 

  ندارد.
 - 20 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون روزانه 32177

 دانشكده علوم پزشكي اسفراين -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 32181 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 با آزمون روزانه 32182 پرستاري 26 - 13 13 تعهد در ارايه خوابگاهعدم 
 با آزمون روزانه 32183 فناوري اطالعات سالمت 13 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 با آزمون روزانه 32184 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 4 16

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 12 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه  با آزمون روزانه 35224
 با آزمون شهريه پرداز 32185 پرستاري 10 - 5 5 عدم تعهد در ارايه خوابگاه
پردازشهريه  32186 فناوري اطالعات سالمت 2 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه  با آزمون 

 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32187 پزشكي 80 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32188 پزشكي - 80 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32189 داروسازي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32190 دندانپزشكي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32191 دندانپزشكي - 24 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32192 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32193 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32194 پرستاري 32 - 16 16 
 با آزمون روزانه 32195 پرستاري - 32 16 16 
 با آزمون روزانه 32196 تكنولوژي اتاق عمل 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32197 تكنولوژي پرتو درماني 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32198 تكنولوژي پرتوشناسي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32199 شنوايي شناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32200 علوم آزمايشگاهي 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32201 علوم تغذيه 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32202 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32203 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 18 4 14 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32204 فيزيوتراپي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32205 كاردرماني 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32206 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32207 گفتار درماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32208 مامايي 25 - زن - 
آزمونبا  روزانه 32209 مديريت خدمات بهداشتي درماني 22 - زن مرد   
 با آزمون روزانه 32210 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32211 هوشبري 20 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 14 - زن مرد   با آزمون روزانه 35225
 با آزمون شهريه پرداز 32212 پرستاري 12 - 6 6 
 با آزمون شهريه پرداز 32213 پرستاري - 12 6 6 
 با آزمون شهريه پرداز 32214 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32215 تكنولوژي پرتو درماني 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32216 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32217 شنوايي شناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32218 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32219 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32220 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32221 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32222 هوشبري 5 - زن مرد 

 با آزمون شهريه پرداز 32223 پزشكي 28 - زن مرد تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 با آزمون شهريه پرداز 32224 پزشكي - 29 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون شهريه پرداز 32225 داروسازي 18 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32226 دندانپزشكي 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32227 دندانپزشكي - 5 زن مرد خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 با آزمون شهريه پرداز 32228 فيزيوتراپي 6 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32229 كاردرماني 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32230 گفتار درماني 8 - زن مرد دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ماهشهر) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32231 پرستاري 13 - 7 6  فاقد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32232 پرستاري 5 - 3 2 فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل دانشكده پرستاري بستان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32233 پرستاري 12 - 6 6  فاقد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32234 پرستاري 3 - 2 1 فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل شهرستان رامهرمز) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32235 پرستاري 12 - 6 6  فاقد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32236 پرستاري 5 - 2 3 فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32237 پرستاري 12 - 6 6  خوابگاهفاقد 

 با آزمون شهريه پرداز 32238 پرستاري 3 - 2 1 فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
آزمونبا  روزانه 32239 پرستاري 12 - 6 6  فاقد خوابگاه  

 با آزمون شهريه پرداز 32240 پرستاري 3 - 2 1 فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي بهبهان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32241 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشگاه علوم پزشكي دزفول -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32242 پزشكي 25 - زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32243 پزشكي - 25 زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32244 بهداشت عمومي 12 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32245 پرستاري 15 - 7 8 فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32246 پرستاري - 15 8 7 فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32247 تكنولوژي اتاق عمل 11 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون روزانه 32248 علوم آزمايشگاهي 16 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 32249 هاي پزشكي پيش بيمارستانيفوريت  - 25 - مرد

 با آزمون روزانه 32250 هوشبري 12 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 فاقد تعهد خوابگاه
 20 - - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون روزانه 32251

 با آزمون شهريه پرداز 32252 پزشكي 5 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32253 پزشكي - 5 زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32254 بهداشت عمومي 3 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32255 پرستاري 5 - 3 2 فاقد تعهد خوابگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32256 پرستاري - 5 2 3 خوابگاهفاقد تعهد 
 با آزمون شهريه پرداز 32257 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32258 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه
آزمون با شهريه پرداز 32259 هوشبري 3 - زن مرد فاقد تعهد خوابگاه  

 دانشكده علوم پزشكي بهبهان -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32260 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32261 پرستاري 30 - 15 15 
 با آزمون روزانه 32262 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32263 تكنولوژي پرتوشناسي 16 - زن مرد 
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 دانشكده علوم پزشكي بهبهان -استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 32264 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد
 با آزمون شهريه پرداز 32265 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32266 پرستاري 10 - 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 32267 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32268 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي شوشتر -استان خوزستان 
دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 

كارداني و كارشناسي؛ دانشجويان در مقاطع 
داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 

  دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون روزانه 32269 بهداشت عمومي 20 - زن مرد

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 مي باشددانشجويان غيربومي 

 با آزمون روزانه 32270 پرستاري 15 - 7 8

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون روزانه 32271 پرستاري - 15 8 7

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون روزانه 32272 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

ويژه  داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي)
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون روزانه 32273 علوم تغذيه 14 - زن مرد

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد.

 با آزمون روزانه 32274 مامايي 13 - زن -

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون روزانه 32275 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت  -

دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 
داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 

 دانشجويان غيربومي مي باشد

14 4 - 18 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32276

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
كارداني و كارشناسي؛ دانشجويان در مقاطع 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد  با آزمون روزانه 35226

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

ويژه داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون شهريه پرداز 32277 پرستاري 4 - 2 2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون شهريه پرداز 32278 پرستاري - 4 2 2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون شهريه پرداز 32279 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد
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 دانشكده علوم پزشكي شوشتر -استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

پردازشهريه  32280 علوم تغذيه 2 - زن مرد  با آزمون 

دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت 
دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ 

داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 
 دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون شهريه پرداز 32281 مامايي 2 - زن -

 دانشگاه علوم پزشكي آبادان -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 32282 پزشكي 30 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32283 پزشكي - 30 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32284 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32285 پرستاري - 30 15 15 
 با آزمون روزانه 32286 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد 
آزمونبا  روزانه 32287 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد   
 با آزمون روزانه 32288 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32289 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32290 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32291 هوشبري 15 - زن مرد 

 - 30 6 24 هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32292

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35227
 با آزمون شهريه پرداز 32293 پزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32294 پزشكي - 5 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32295 پرستاري 26 - 13 13 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان -استان زنجان 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي، عدم 

 با آزمون روزانه 32296 پزشكي 55 - زن مرد  امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي

عدم -عدم تعهد در ارائه خوابگاه دولتي
 امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل

 با آزمون روزانه 32297 پزشكي - 55 زن مرد

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي، عدم 
 امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي

 با آزمون روزانه 32298 داروسازي 60 - زن مرد

 با آزمون روزانه 32299 دندانپزشكي 16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32300 دندانپزشكي - 15 زن مرد دولتيعدم تعهد در ارايه خوابگاه 

 با آزمون روزانه 32301 بهداشت عمومي 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي، عدم 

 امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي
 با آزمون روزانه 32302 پرستاري 23 - 12 11

خوابگاه دولتي، عدم امكان عدم ارايه 
 تغيير نيمسال شروع به تحصيل

 با آزمون روزانه 32303 پرستاري - 22 11 11

 با آزمون روزانه 32304 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32305 تكنولوژي پرتوشناسي 28 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32306 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32307 علوم تغذيه 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 32308 هاي پزشكي پيش بيمارستانيفوريت  - 25 - مرد

 با آزمون روزانه 32309 كاردرماني - 22 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32310 مامايي 13 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32311 محيطمهندسي بهداشت  25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 با آزمون روزانه 32312 هوشبري 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي  با آزمون روزانه 35228
عدم  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 نيمسال تحصيلي امكان تغيير شروع
 با آزمون شهريه پرداز 32313 پرستاري 15 - 8 7
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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان -استان زنجان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي عدم 
 تغيير شروع نيمسال تحصيليامكان 

 با آزمون شهريه پرداز 32314 مامايي 5 - زن -

عدم تعهد در ارايه خوابگاه، عدم امكان 
محل  -تغيير شروع نيمسال تحصيلي 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32315 پزشكي 19 - زن مرد

عدم تعهد در ارايه خوابگاه، عدم امكان 
محل  -شروع نيمسال تحصيلي تغيير 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32316 پزشكي - 19 زن مرد

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي، عدم 
 -امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي 

 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32317 داروسازي - 18 زن مرد

 -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32318 دندانپزشكي 3 - زن مرد

 -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32319 دندانپزشكي - 4 زن مرد

 -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32320 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد

 -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32321 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

 -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32322 كاردرماني - 8 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان (محل تحصيل دانشكده پرستاري ابهر) -استان زنجان 
عدم امكان انتقال به زنجان، عدم تعهد 

دولتي و در ارائه هر گونه خوابگاه اعم از 
خودگردان، عدم امكان تغيير نيمسال 

  شروع به تحصيل

 با آزمون روزانه 32323 پرستاري 15 - 7 8

عدم امكان انتقال به زنجان، عدم تعهد 
در ارائه هر گونه خوابگاه اعم از دولتي و 

خودگردان، عدم امكان تغيير نيمسال 
 شروع به تحصيل

 با آزمون روزانه 32324 پرستاري - 15 7 8

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
عدم تعهد در ارايه خوابگاه اعم از دولتي 

 و خودگردان

14 6 - 20 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32325

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 32326 پزشكي 40 - زن مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32327 پزشكي - 40 زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32328 دندانپزشكي 30 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
آزمونبا  روزانه 32329 پرستاري 45 - 23 22 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50  

 با آزمون روزانه 32330 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32331 فيزيوتراپي 20 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
آزمونبا  روزانه 32332 كاردرماني 20 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50  

 با آزمون روزانه 32333 گفتار درماني 18 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون شهريه پرداز 32334 پزشكي 9 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد %50
 با آزمون شهريه پرداز 32335 پزشكي - 9 زن مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد %50

 با آزمون شهريه پرداز 32336 دندانپزشكي 2 - زن مرد عدم تعهد خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گرمسار مستقر در شهرستان آرادان) -استان سمنان 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 18 - - مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32337

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان) -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 32338 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32339 بهداشت عمومي - 15 زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32340 مهندسي بهداشت محيط 17 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32341 مهندسي بهداشت محيط - 17 زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد تعلق مي گيرد.زمان تحصيل خوابگاه  %50  با آزمون روزانه 35229
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  دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه) -استان سمنان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32342 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32343 تكنولوژي پرتوشناسي 16 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32344 سالمتفناوري اطالعات  18 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50

(كارآموزي وكارورزي دانشجويان مي 
تواند در هريك از مراكز درماني يا 

بهداشتي زير مجموعه دانشگاه برنامه 
زمان تحصيل  50ريزي و اجرا شود) %

 خوابگاه تعلق مي گيرد.

 با آزمون روزانه 32345 هوشبري 18 - زن مرد

 - هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50

16 4 - 20 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32346

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل شهرستان آرادان) -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 32347 علوم تغذيه 20 - زن مرد  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50
 با آزمون روزانه 32348 علوم و صنايع غذايي 20 - زن مرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -استان سمنان 
دانشگاه نسبت به تامين خوابگاه براي 

 با آزمون روزانه 32349 پزشكي 29 - زن مرد  دانشجويان تعهدي ندارد.

نسبت به تامين خوابگاه براي دانشگاه 
 دانشجويان تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32350 پزشكي - 30 زن مرد
 با آزمون روزانه 32351 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32352 پرستاري 23 - 11 12 
 با آزمون روزانه 32353 پرستاري - 23 12 11 
 با آزمون روزانه 32354 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32355 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32356 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32357 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32358 بيمارستانيفوريت هاي پزشكي پيش  - 25 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32359 مامايي 16 - زن - 
 با آزمون روزانه 32360 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32361 هوشبري 20 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35230

به تأمين خوابگاه براي دانشگاه نسبت 
 دانشجويان شهريه پرداز تعهدي ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32362 پزشكي 5 - زن مرد

دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه براي 
 دانشجويان شهريه پرداز تعهدي ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32363 پزشكي - 5 زن مرد

 واحد دامغان -سمنان  دانشگاه آزاد اسالمي استان -استان سمنان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32364 داروسازي 20 - زن مرد  
 با آزمون خودگردان آزاد 32365 داروسازي 5 - زن مرد 

 واحد شاهرود -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  -استان سمنان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32366 پزشكي 47 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32367 پزشكي 12 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 32368 پزشكي - 10 زن مرد  محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32369 پرستاري 20 - 10 10 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32370 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32371 تكنولوژي پرتوشناسي - 10 زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32372 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون روزانه 32373 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 12 - مرد

 با آزمون روزانه 32374 مامايي 19 - زن - محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32375 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون روزانه 32376 هوشبري - 14 زن مرد خوابگاهمحدوديت در اعطاي 
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 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر -استان سيستان و بلوچستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 - 15 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32377

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه  با آزمون روزانه 35231
 با آزمون شهريه پرداز 32378 پزشكي - 5 زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32379 پرستاري 6 - 3 3 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي زابل -استان سيستان و بلوچستان 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 

 با آزمون روزانه 32387 پزشكي 44 - زن مرد  شرايط معذور مي باشد.

خوابگاه در هر اين دانشگاه از واگذاري 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32388 داروسازي 25 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32389 بهداشت عمومي 22 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32390 پرستاري 28 - 14 14

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32391 پرستاري - 27 14 13

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32392 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد

واگذاري خوابگاه در هر  اين دانشگاه از
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32393 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32394 علوم تغذيه 20 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32395 فناوري اطالعات سالمت 18 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32396 مامايي 22 - زن -

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32397 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32398 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32399 هوشبري 18 - زن مرد

 - هادر بخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

14 4 - 18 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32400

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر 
 شرايط معذور مي باشد.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد  با آزمون روزانه 35232

اين دانشگاه از -انتقال ممنوعيت 
واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور 

 مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32401 پزشكي 10 - زن مرد

اين دانشگاه از -ممنوعيت انتقال 
واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور 

 مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32402 داروسازي 10 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -بلوچستان استان سيستان و 
 با آزمون روزانه 32403 پزشكي 50 - زن مرد  محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32404 پزشكي - 50 زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32405 دندانپزشكي 14 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي

 با آزمون روزانه 32406 دندانپزشكي - 14 زن مرد در امكانات خوابگاهي محدوديت
 با آزمون روزانه 32407 بهداشت عمومي 13 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32408 بينايي سنجي 21 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32409 پرستاري 35 - 17 18 محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32410 پرستاري - 35 18 17 محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32411 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
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 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -استان سيستان و بلوچستان  ادامه

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32412 تكنولوژي پرتوشناسي - 15 زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32413 شنوايي شناسي 14 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32414 علوم آزمايشگاهي 17 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32415 علوم تغذيه 20 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32416 علوم و صنايع غذايي 23 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي

 با آزمون روزانه 32417 فناوري اطالعات سالمت 18 - زن مرد خوابگاهيمحدوديت در امكانات 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 با آزمون روزانه 32418 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 21 4 17

 با آزمون روزانه 32419 فيزيوتراپي 20 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32420 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 18 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32421 گفتار درماني 15 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32422 مامايي 15 - زن - محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32423 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون روزانه 32424 هوشبري - 20 زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي  با آزمون روزانه 35233

 با آزمون شهريه پرداز 32425 بهداشت عمومي 5 - زن مرد در امكانات خوابگاهي محدوديت
 با آزمون شهريه پرداز 32426 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي
 با آزمون شهريه پرداز 32427 گفتار درماني 5 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي

 با آزمون شهريه پرداز 32428 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد خوابگاهيمحدوديت در امكانات 
 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 

 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32431 پزشكي 10 - زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32432 پزشكي - 10 زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32433 دندانپزشكي 7 - زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32434 دندانپزشكي - 6 زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32435 پرستاري 5 - 2 3

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32436 پرستاري - 5 3 2

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 با آزمون شهريه پرداز 32437 تكنولوژي پرتوشناسي - 3 زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32438 شنوايي شناسي 6 - زن مرد

 -محدوديت در امكانات خوابگاهي 
 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 با آزمون شهريه پرداز 32439 فيزيوتراپي 5 - زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد محدوديت در امكانات خوابگاهي  با آزمون شهريه پرداز 35234

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 32429 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  محدوديت در امكانات خوابگاهي

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

10 4 14 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32430

 پزشكي زاهدان (محل تحصيل شهرستان خاش)دانشگاه علوم  -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 32440 پرستاري 30 - 15 15  محدوديت در امكانات خوابگاهي

 واحد زاهدان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان وبلوچستان  -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32441 پزشكي 31 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32442 پزشكي 8 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) -استان سيستان وبلوچستان 
 با آزمون روزانه 32380 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  محدوديت در اعطاي خوابگاه
آزمونبا  روزانه 32381 پرستاري 12 - 6 6 محدوديت در اعطاي خوابگاه  

 با آزمون روزانه 32382 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه
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 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) -استان سيستان وبلوچستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32383 مامايي - 12 زن - محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون روزانه 32384 هوشبري - 15 زن مرد محدوديت در اعطاي خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 - 11 - مرد
هاي پزشكي پيش كارداني فوريت 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32385

 با آزمون شهريه پرداز 32386 پرستاري 8 - 4 4 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم -استان فارس 
خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 

 با آزمون روزانه 32443 پزشكي 33 - زن مرد  گردد.

ارايه مي خوابگاه در حد مقدورات 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32444 پزشكي - 32 زن مرد

خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32445 بهداشت عمومي - 22 زن مرد

خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32446 پرستاري 35 - 18 17

خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32447 تكنولوژي اتاق عمل - 16 زن مرد

خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32448 علوم آزمايشگاهي 23 - زن مرد

خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي 
 گردد.

 با آزمون روزانه 32449 هوشبري - 15 زن مرد

 عدم تعهد دانشگاه در ارايه خوابگاه و
ارايه آن در حد مقدورات به دانشجويان 

 ورودي جديد

 با آزمون شهريه پرداز 32450 پزشكي 7 - زن مرد

عدم تعهد دانشگاه در ارايه خوابگاه و 
ارايه آن در حد مقدورات به دانشجويان 

 ورودي جديد

 با آزمون شهريه پرداز 32451 پزشكي - 7 زن مرد

 شيرازدانشگاه علوم پزشكي  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32452 پزشكي 63 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32453 پزشكي - 63 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32454 داروسازي 55 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32455 دندانپزشكي 27 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32456 دندانپزشكي 27 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32457 وسايل كمكي اعضاي مصنوعي و 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32458 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32459 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32460 پرستاري 40 - 20 20 
 با آزمون روزانه 32461 پرستاري - 40 20 20 
 با آزمون روزانه 32462 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32463 تكنولوژي پرتوشناسي 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32464 شنوايي شناسي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32465 علوم آزمايشگاهي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32466 علوم تغذيه 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32467 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32468 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 21 - 4 17 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32469 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32470 كاردرماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32471 درماني گفتار 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32472 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 32473 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32474 مهندسي بهداشت محيط 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32475 هوشبري 25 - زن مرد 
بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35235
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 دانشگاه علوم پزشكي شيراز -استان فارس  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون شهريه پرداز 32476 پزشكي 34 - زن مرد
 با آزمون شهريه پرداز 32477 پزشكي - 33 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32478 داروسازي 15 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32479 دندانپزشكي 7 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32480 دندانپزشكي 8 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32481 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32482 شنوايي شناسي 1 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32483 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32484 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32485 فيزيوتراپي 3 - زن مرد 
پرداز شهريه 32486 كاردرماني 2 - زن مرد   با آزمون 
 با آزمون شهريه پرداز 32487 گفتار درماني 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32488 مديريت خدمات بهداشتي درماني 4 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پرستاري آباده) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32489 پرستاري 20 - 10 10  ممنوعيت نقل و انتقال
 با آزمون شهريه پرداز 32490 پرستاري 2 - 1 1 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پرستاري المرد) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32491 پرستاري 20 - 10 10  ممنوعيت نقل و انتقال

 پيراپزشكي استهبان)دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32492 تكنولوژي اتاق عمل - 10 زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 با آزمون روزانه 32493 علوم آزمايشگاهي - 15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 با آزمون روزانه 32494 هوشبري - 10 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 با آزمون شهريه پرداز 32495 عملتكنولوژي اتاق  - 3 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32496 علوم آزمايشگاهي - 3 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32497 هوشبري - 2 زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32498 آزمايشگاهيعلوم  15 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

 - 21 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32499

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32500 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 ممنوعيت نقل و انتقال

 21 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32501

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل شهرستان سپيدان) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32502 علوم تغذيه 20 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 با آزمون شهريه پرداز 32503 علوم تغذيه 5 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي الرستان) -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32504 پزشكي - 20 زن مرد  

 (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي گراش)دانشگاه علوم پزشكي شيراز  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32505 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشگاه علوم پزشكي فسا -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32506 پزشكي 50 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32507 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32508 پرستاري 40 - 20 20 
 با آزمون روزانه 32509 تكنولوژي اتاق عمل - 17 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32510 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32511 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 15 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32512 هوشبري - 17 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32513 پزشكي 10 - زن مرد 
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  دانشكده علوم پزشكي گراش -استان فارس 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32514 پرستاري 30 - 15 15  
 با آزمون روزانه 32515 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32516 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32517 هوشبري 15 - زن مرد 

 - 15 3 12 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32518

 الرستان (محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز)دانشكده علوم پزشكي  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 32519 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32520 علوم تغذيه 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32521 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35236

 دانشكده علوم پزشكي الرستان -استان فارس 
محل تحصيل دانشكده پرستاري و 
 با آزمون روزانه 32522 پرستاري 42 - 21 21  مامايي حضرت زينب (س) الرستان

محل تحصيل دانشكده پرستاري و 
 مامايي حضرت زينب (س) الرستان

 با آزمون روزانه 32523 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده پرستاري و 
 مامايي حضرت زينب (س) الرستان

 با آزمون روزانه 32524 هوشبري 15 - زن مرد

 واحد شيراز -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  -استان فارس 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32525 دندانپزشكي 24 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32526 دندانپزشكي 6 - زن مرد 

 واحد كازرون -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  -استان فارس 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32527 پزشكي 23 - زن مرد  
 با آزمون خودگردان آزاد 32528 پزشكي 6 - زن مرد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33249 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين -استان قزوين 
 با آزمون روزانه 32529 پزشكي 45 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32530 پزشكي - 44 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32531 دندانپزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32532 بهداشت عمومي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32533 پرستاري 43 - 22 21 
 با آزمون روزانه 32534 پرستاري - 42 21 21 
 با آزمون روزانه 32535 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32536 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32537 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 16 - 4 12 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32538 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 32539 مديريت خدمات بهداشتي درماني 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32540 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32541 هوشبري 15 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد  آزمونبا  روزانه 35237  
 با آزمون شهريه پرداز 32542 پزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32543 پزشكي - 10 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32544 دندانپزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32545 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32546 پرستاري 17 - 9 8 
 با آزمون شهريه پرداز 32547 پرستاري - 18 9 9 
 با آزمون شهريه پرداز 32548 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32549 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 

 با آزمون شهريه پرداز 32550 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 5 - 1 4 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون شهريه پرداز 32551 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32552 مديريت خدمات بهداشتي درماني 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32553 هوشبري 5 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   با آزمون شهريه پرداز 35238
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  علوم پزشكي قمدانشگاه  -استان قم 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32554 پزشكي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 32555 پزشكي - 35 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32556 دندانپزشكي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32557 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32558 پرستاري - 42 21 21 
 با آزمون روزانه 32559 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32560 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32561 پيش بيمارستانيفوريت هاي پزشكي  18 - 3 15 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32562 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 32563 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32564 هوشبري 18 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35239
 با آزمون شهريه پرداز 32565 پزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32566 پزشكي - 5 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32567 دندانپزشكي 4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32568 پرستاري - 10 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 32569 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32570 آزمايشگاهيعلوم  2 - زن مرد 

 با آزمون شهريه پرداز 32571 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 2 - 1 1 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون شهريه پرداز 32572 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32573 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32574 هوشبري 2 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   با آزمون شهريه پرداز 35240

 واحد قم -دانشگاه آزاد اسالمي استان قم  -استان قم 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32575 پزشكي 34 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32576 پزشكي 9 - زن مرد 

 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  -استان كردستان 
 با آزمون روزانه 32577 پزشكي 43 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32578 پزشكي - 42 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32579 دندانپزشكي 23 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32580 بهداشت عمومي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32581 عموميبهداشت  - 10 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32582 پرستاري 38 - 19 19 
 با آزمون روزانه 32583 پرستاري - 37 19 18 
 با آزمون روزانه 32584 تكنولوژي اتاق عمل 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32585 تكنولوژي پرتو درماني - 20 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32586 پرتوشناسيتكنولوژي  20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32587 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32588 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 5 20 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32589 مامايي 15 - زن - 
 با آزمون روزانه 32590 محيطمهندسي بهداشت  15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32591 مهندسي بهداشت محيط - 15 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32592 هوشبري 20 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد   با آزمون روزانه 35241
 با آزمون شهريه پرداز 32593 پزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32594 پزشكي - 10 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32595 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32596 بهداشت عمومي - 5 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32597 پرستاري - 15 8 7 
 با آزمون شهريه پرداز 32598 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32599 تكنولوژي پرتو درماني - 5 زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32600 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
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 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  -استان كردستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون شهريه پرداز 32601 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد
 با آزمون شهريه پرداز 32602 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 5 1 4 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32603 مامايي 5 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32604 هوشبري 5 - زن مرد 

 سنندج (محل تحصيل شهرستان سقز) -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  -استان كردستان 
 با آزمون روزانه 32605 پرستاري 20 - 10 10  

 با آزمون شهريه پرداز 32606 پرستاري 2 - 1 1 

 دانشگاه علوم پزشكي بم -استان كرمان 
 با آزمون روزانه 32607 پزشكي 31 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32608 بهداشت عمومي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32609 پرستاري 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32610 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32611 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32612 پزشكي پيش بيمارستانيفوريت هاي  - 14 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32613 مامايي 17 - زن - 
 با آزمون روزانه 32614 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32615 مهندسي بهداشت محيط 23 - زن مرد 

 - 14 - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32616

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 14 - زن مرد   با آزمون روزانه 35242
 با آزمون شهريه پرداز 32617 پزشكي 9 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32618 پرستاري 10 - زن مرد 

 پزشكي جيرفتدانشگاه علوم  -استان كرمان 
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 

 با آزمون روزانه 32619 پزشكي 26 - زن مرد  دانشگاهها ممنوع مي باشد.

نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32620 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32621 پرستاري - 40 20 20

نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32622 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاه ها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32623 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد

نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32624 مامايي 17 - زن -

نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32625 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد

وانتقال از اين دانشگاه به ساير  نقل
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون روزانه 32626 هوشبري - 20 زن مرد

نقل وانتقال ازاين دانشگاه به ساير 
 دانشگاهها ممنوع مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32627 پزشكي 9 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان -استان كرمان 

خوابگاه دولتي براي دانشجويان ارائه 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
  خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32628 پزشكي 55 - زن مرد

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

،اسكان در صورت عدم تكميل ظرفيت 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32629 دندانپزشكي 23 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان -استان كرمان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دولتي براي دانشجويان ارائه خوابگاه 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32630 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

،اسكان در صورت عدم تكميل ظرفيت 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32631 پرستاري 45 - 23 22

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32632 تكنولوژي اتاق عمل 21 - زن مرد

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32633 تكنولوژي پرتوشناسي 16 - زن مرد

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
باشد در  جديدالورود امكان پذير نمي

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32634 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32635 مامايي 13 - زن -

ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32636 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد

دانشجويان ارائه خوابگاه دولتي براي 
جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 

صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 
 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون روزانه 32637 هوشبري 20 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 

جديدالورود امكان پذير نمي باشد در 
صورت عدم تكميل ظرفيت ،اسكان در 

 خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

14 6 20 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32638

 با آزمون شهريه پرداز 32639 پزشكي 25 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32640 پرستاري 6 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32641 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32642 تكنولوژي پرتوشناسي 4 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32643 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32644 مامايي 5 - زن - بدون خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان -استان كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 

 با آزمون روزانه 32645 پزشكي 50 - زن مرد  هيچگونه تعهدي ندارد.

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 تعهدي ندارد.هيچگونه 

 با آزمون روزانه 32646 پزشكي - 50 زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32647 داروسازي 38 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32648 دندانپزشكي 20 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي كرمان -استان كرمان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32649 دندانپزشكي - 19 زن مرد

قبال واگذاري خوابگاه دانشگاه در 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32650 بهداشت عمومي 22 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32651 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 20 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 ندارد.هيچگونه تعهدي 

 با آزمون روزانه 32652 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32653 تكنولوژي پرتوشناسي 18 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32654 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32655 علوم تغذيه 22 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32656 فناوري اطالعات سالمت 12 - زن مرد

 - هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 

 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32657 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 18 - - مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32658 فيزيوتراپي 20 - زن مرد

خوابگاه دانشگاه در قبال واگذاري 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32659 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون روزانه 32660 هوشبري 20 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
محل تحصيل  -هيچگونه تعهدي ندارد. 

 پرستاري و مامايي رازيدانشكده 

 با آزمون روزانه 32665 پرستاري 65 - 33 32

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
محل تحصيل  -هيچگونه تعهدي ندارد. 

 دانشكده پرستاري و مامايي رازي

 با آزمون روزانه 32666 مامايي 15 - زن -

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد  با آزمون روزانه 35243

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32661 پزشكي 10 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

آزمونبا  شهريه پرداز 32662 پزشكي - 10 زن مرد  

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32663 داروسازي 15 - زن مرد

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32664 دندانپزشكي 7 - زن مرد

 تحصيل دانشكده پرستاري زرند)دانشگاه علوم پزشكي كرمان (محل  -استان كرمان 

براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه و 
ظرفيت پذيرش خوابگاه دانشجويان 

  دختر محدود مي باشد.
 با آزمون روزانه 32667 پرستاري 37 - 19 18

براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه و 
ظرفيت پذيرش خوابگاه دانشجويان 

 دختر محدود مي باشد.

 با آزمون روزانه 32668 بهداشت محيط مهندسي 15 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي سيرجان) -استان كرمان 
 با آزمون روزانه 32669 پزشكي 20 - زن مرد  
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  دانشكده علوم پزشكي سيرجان -استان كرمان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه 
 با آزمون روزانه 32670 بهداشت عمومي 23 - زن مرد  خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه 
 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32671 پرستاري 36 - 18 18

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه 
 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32672 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه 
 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32673 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

تهيه اين دانشكده تعهدي در قبال 
 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32674 هوشبري 16 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه 

 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

20 5 25 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32675

دانشكده تعهدي در قبال تهيه اين 
 خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد  با آزمون روزانه 35244

 واحد كرمان -دانشگاه آزاد اسالمي استان كرمان  -استان كرمان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32676 پزشكي 43 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32677 پزشكي 11 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه -استان كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 

 با آزمون روزانه 32678 پزشكي 59 - زن مرد  هيچگونه تعهدي ندارد.

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

آزمونبا  روزانه 32679 پزشكي - 59 زن مرد  

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32680 داروسازي 35 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32681 دندانپزشكي 28 - زن مرد

قبال دانشگاه هيچگونه تعهدي در 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32682 بهداشت عمومي 22 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32683 پرستاري 43 - 22 21

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 ندارد.واگذاري خوابگاه به دانشجويان 

 با آزمون روزانه 32684 پرستاري - 42 21 21

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32685 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32686 پرتوشناسيتكنولوژي  16 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32687 تكنولوژي پزشكي هسته اي 20 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32688 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32689 علوم و صنايع غذايي 20 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

آزمونبا  روزانه 32690 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد  

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 

 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32691 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 26 6 20

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32692 فيزيوتراپي 12 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32693 كاردرماني 12 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه -استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32694 گفتار درماني 12 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32695 مامايي 15 - زن -

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32696 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون روزانه 32697 هوشبري 18 - زن مرد

واگذاري خوابگاه دانشگاه در قبال 
 هيچگونه تعهدي ندارد.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد  با آزمون روزانه 35245

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32698 پرستاري 12 - 6 6

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 خوابگاه به دانشجويان ندارد.واگذاري 

 با آزمون شهريه پرداز 32699 پرستاري - 13 6 7

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32700 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 ندارد.واگذاري خوابگاه به دانشجويان 

 با آزمون شهريه پرداز 32701 تكنولوژي پرتوشناسي 4 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32702 تكنولوژي پزشكي هسته اي 4 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 ندارد.واگذاري خوابگاه به دانشجويان 

 با آزمون شهريه پرداز 32703 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32704 علوم و صنايع غذايي 5 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32705 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 

 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32706 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 4 1 3

 دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32707 فيزيوتراپي 3 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32708 كاردرماني 3 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 دانشجويان ندارد.واگذاري خوابگاه به 

 با آزمون شهريه پرداز 32709 گفتار درماني 3 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32710 مامايي 5 - زن -

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32711 هوشبري 5 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 -واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32714 پزشكي 14 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 -واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 با آزمون شهريه پرداز 32715 پزشكي - 14 زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 -واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32716 داروسازي 10 - زن مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 -واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32717 دندانپزشكي 15 - زن مرد
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  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده پرستاري سنقر) -استان كرمانشاه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 با آزمون روزانه 32712 پرستاري - 15 8 7  واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 
 واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32713 پرستاري - 5 3 2

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت اسالم آباد غرب) -استان كرمانشاه 
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال 

 با آزمون روزانه 32718 پرستاري - 15 8 7  واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج -و بويراحمد  استان كهگيلويه
با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 

دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 
  خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32719 پزشكي 28 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32720 پزشكي - 28 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32721 دندانپزشكي 18 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32722 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32723 پرستاري 55 - 28 27

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32724 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32725 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32726 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32727 علوم تغذيه 23 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 20 - زن مرد
كنترل علوم و صنايع غذايي گرايش 

 كيفي و بهداشتي
 با آزمون روزانه 32728

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد
 با آزمون روزانه 32729 مامايي 18 - زن -

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32730 بهداشت محيط مهندسي 20 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون روزانه 32731 هوشبري 20 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  16 - زن مرد  با آزمون روزانه 35246

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون شهريه پرداز 32732 پزشكي 10 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون شهريه پرداز 32733 پزشكي - 10 زن مرد
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  گرگان –دانشگاه علوم پزشكي گلستان  -استان گلستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
شرايطي به دانشجويان بومي و خوابگاه در هر 

  غيربومي معذور مي باشد.
 با آزمون روزانه 32734 پزشكي 42 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32735 پزشكي - 43 زن مرد

خوابگاه است و از واگذاري اين دانشگاه فاقد 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32736 دندانپزشكي - 12 زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32737 بهداشت عمومي 20 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32738 پرستاري 32 - 16 16

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
دانشجويان بومي و خوابگاه در هر شرايطي به 
 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32739 پرستاري - 32 16 16

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32740 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد

فاقد خوابگاه است و از واگذاري اين دانشگاه 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32741 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32742 علوم تغذيه 20 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از  -

واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 
دانشجويان بومي و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32743 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 - مرد

دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري اين 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.
 با آزمون روزانه 32744 مامايي 13 - زن -

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32745 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون روزانه 32746 هوشبري 15 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
به دانشجويان بومي و  خوابگاه در هر شرايطي

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32747 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32748 پرستاري 14 - 7 7

دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري اين 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32749 پرستاري - 14 7 7

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32750 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد
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 گرگان –دانشگاه علوم پزشكي گلستان  -استان گلستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32751 علوم تغذيه 4 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.
آزمون با شهريه پرداز 32752 مامايي 5 - زن -  

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32753 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

 غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32754 هوشبري 5 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

محل تحصيل  -غيربومي معذور مي باشد. 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32755 پزشكي 40 - زن مرد

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

محل تحصيل  -غيربومي معذور مي باشد. 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32756 دندانپزشكي - 3 زن مرد

 آموزش عالي سالمت گنبدكاووس) گرگان (محل تحصيل مجتمع -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  -استان گلستان 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري 
خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي و 

  غيربومي معذور مي باشد.

 - 20 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32757

 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -گيالن استان 
 با آزمون روزانه 32758 دندانپزشكي - 18 زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

 تحصيل دانشكده دندانپزشكي
 با آزمون روزانه 32767 دندانپزشكي 19 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 دانشكده پزشكيتحصيل 

 با آزمون روزانه 32768 پزشكي 70 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پزشكي

 با آزمون روزانه 32769 پزشكي - 70 زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پزشكي

 با آزمون روزانه 32770 فيزيوتراپي 12 - زن مرد

محل  -در ارايه خوابگاه عدم تعهد 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون روزانه 32772 پرستاري 28 - 14 14

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون روزانه 32773 پرستاري - 28 14 14

 - هابخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج در 
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 
 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون روزانه 32774 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 26 6 20

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون روزانه 32775 مامايي 15 - زن -

عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي 
محل تحصيل دانشكده  -پسران 

 داروسازي

 با آزمون روزانه 32787 داروسازي 30 - زن مرد
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 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -استان گيالن  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 با آزمون روزانه 32789 بهداشت عمومي 15 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 با آزمون روزانه 32790 مهندسي بهداشت محيط 21 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد  با آزمون روزانه 35247

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پزشكي

 با آزمون شهريه پرداز 32771 فيزيوتراپي 3 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون شهريه پرداز 32776 پرستاري 12 - 6 6

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون شهريه پرداز 32777 پرستاري - 12 6 6

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
محل  -عدم تعهد تخصيص خوابگاه 

تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 
 شهيد بهشتي رشت

 با آزمون شهريه پرداز 32778 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 4 1 3

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي 

 شهيد بهشتي رشت
 با آزمون شهريه پرداز 32779 مامايي 5 - زن -

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده داروسازي

 با آزمون شهريه پرداز 32788 داروسازي 8 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 با آزمون شهريه پرداز 32791 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 با آزمون شهريه پرداز 32792 مهندسي بهداشت محيط 4 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35248

 رشت (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گيالن مستقر در شهرستان لنگرود) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -استان گيالن 
 با آزمون روزانه 32759 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32760 تكنولوژي پرتوشناسي - 16 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32761 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32762 هوشبري - 16 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32763 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32764 تكنولوژي پرتوشناسي - 4 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32765 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32766 هوشبري - 4 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 لنگرود) رشت (محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -استان گيالن 
 با آزمون روزانه 32780 پرستاري 26 - 13 13  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32781 مامايي - 10 زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32782 پرستاري 10 - 5 5 عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32783 مامايي - 3 زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 رشت (محل تحصيل واحد بين الملل واقع در بندر انزلي) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -استان گيالن 
 با آزمون شهريه پرداز 32784 پزشكي 18 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
آزمونبا  شهريه پرداز 32785 پزشكي - 18 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه  

 با آزمون شهريه پرداز 32786 دندانپزشكي - 15 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان 
 با آزمون روزانه 32793 پزشكي 44 - زن مرد  محدوديت در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32794 پزشكي - 44 زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32795 داروسازي 27 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
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 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32796 دندانپزشكي 16 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 32797 بهداشت عمومي 13 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32798 بهداشت عمومي - 12 زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32799 پرستاري 25 - 12 13 بدون خوابگاه

 با آزمون روزانه 32800 پرستاري - 25 13 12 خوابگاهبدون 
 با آزمون روزانه 32801 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32802 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32803 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد بدون خوابگاه

 با آزمون روزانه 32804 علوم آزمايشگاهي - 15 زن مرد خوابگاهبدون 
 با آزمون روزانه 32805 علوم تغذيه 20 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32806 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد بدون خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 32807 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد

 با آزمون روزانه 32808 فيزيوتراپي - 10 زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32809 مامايي 20 - زن - بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32810 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 32811 هوشبري 15 - زن مرد بدون خوابگاه
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد بدون خوابگاه  با آزمون روزانه 35249
 با آزمون شهريه پرداز 32812 پزشكي 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32813 پزشكي - 5 زن مرد بدون خوابگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32814 داروسازي 7 - زن مرد خوابگاه محدوديت در ارايه
 با آزمون شهريه پرداز 32815 دندانپزشكي 3 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32816 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32817 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32818 علوم آزمايشگاهي 3 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32819 علوم آزمايشگاهي - 3 زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32820 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32821 هوشبري 5 - زن مرد بدون خوابگاه

 خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري اليگودرز) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان 
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي 

 با آزمون روزانه 32822 پرستاري 13 - 7 6  خرم آباد

هاي بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده 
 خرم آباد

 با آزمون روزانه 32823 پرستاري - 13 7 6

بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي 
 خرم آباد

 با آزمون روزانه 32824 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي  -

 خرم آباد

11 3 14 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32825

بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي 
 خرم آباد

 با آزمون شهريه پرداز 32826 پرستاري 6 - 3 3

عدم انتقال به دانشكده هاي  -بدون خوابگاه 
 خرم آباد

 با آزمون شهريه پرداز 32827 پرستاري - 6 3 3

 خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري پلدختر) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -لرستان استان 
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي 

  خرم آباد
 با آزمون روزانه 32828 هوشبري 13 - زن مرد

بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي 
 خرم آباد

 با آزمون شهريه پرداز 32829 هوشبري 2 - زن مرد

 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده هاي  -

 خرم آباد

 - 2 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون شهريه پرداز 32830
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  هاي پزشكي پلدختر)خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده 

  هاي خرم آباد
 - 12 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون روزانه 32831

 خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجرد) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان 
بدون خوابگاه عدم انتقال به دانشكده 

 با آزمون روزانه 32832 پرستاري 30 - 15 15  هاي خرم آباد
 با آزمون روزانه 32833 هوشبري 15 - زن مرد 

 خرم آباد (محل تحصيل شهرستان دورود) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  -استان لرستان 
 با آزمون روزانه 32834 پرستاري 20 - 10 10  

 واحد بروجرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان  -استان لرستان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32835 دندانپزشكي 28 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32836 دندانپزشكي 7 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي بابل -استان مازندران 
اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 

 با آزمون روزانه 32837 پزشكي 59 - زن مرد  ارائه خوابگاه ندارد.

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32838 پزشكي - 58 زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32839 دندانپزشكي 17 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32840 دندانپزشكي - 18 زن مرد

مسئوليتي در قبال اين دانشگاه هيچگونه 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32841 بهداشت عمومي 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32842 پرستاري 50 - 25 25

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32843 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32844 تكنولوژي پرتو درماني 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32845 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32846 تكنولوژي پزشكي هسته اي 23 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32847 شنوايي شناسي 14 - زن مرد

مسئوليتي در قبال اين دانشگاه هيچگونه 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32848 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 

 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32849 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 18 - - مرد

دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اين 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32850 فيزيوتراپي 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32851 گفتار درماني 15 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ندارد. ارائه خوابگاه

 با آزمون روزانه 32852 مامايي 18 - زن -

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون روزانه 32853 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 ارائه خوابگاه ندارد.

آزمونبا  روزانه 32854 هوشبري 20 - زن مرد  
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 دانشگاه علوم پزشكي بابل -استان مازندران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
محل تحصيل  -ارائه خوابگاه ندارد. 

 پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32857 پزشكي 22 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
محل تحصيل  -ارائه خوابگاه ندارد. 

 پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32858 پزشكي - 23 زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
محل تحصيل  -ارائه خوابگاه ندارد. 

 پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32859 دندانپزشكي 8 - زن مرد

 -اين دانشكده فاقد خوابگاه ميباشد. 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32860 دندانپزشكي - 7 زن مرد

 -اين دانشكده فاقد خوابگاه ميباشد. 
 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 با آزمون شهريه پرداز 32861 پرستاري - 20 10 10

 -اين دانشكده فاقد خوابگاه ميباشد. 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32862 فيزيوتراپي - 8 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي بابل (محل تحصيل دانشكده پرستاري رامسر) -استان مازندران 
دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اين 

ارائه خوابگاه ندارد و براي دانشجويان 
  پسر فاقد خوابگاه مي باشد.

 با آزمون روزانه 32855 بهداشت عمومي 15 - زن مرد

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال 
ارائه خوابگاه ندارد و براي دانشجويان 

 پسر فاقد خوابگاه مي باشد.

 با آزمون روزانه 32856 پرستاري 30 - 15 15

 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 32863 پزشكي 62 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 32864 پزشكي - 63 زن مرد 
 با آزمون روزانه 32865 داروسازي 40 - زن مرد 
آزمونبا  روزانه 32866 دندانپزشكي 29 - زن مرد   
 با آزمون روزانه 32867 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32868 پرستاري 31 - 15 16 
 با آزمون روزانه 32869 پرستاري - 31 16 15 
 با آزمون روزانه 32870 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32871 تكنولوژي پرتوشناسي 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32872 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32873 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 32874 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 18 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 با آزمون روزانه 32875 كاردرماني 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32876 مامايي 16 - زن - 
 با آزمون روزانه 32877 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 32878 هوشبري 16 - زن مرد 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد   با آزمون روزانه 35250
 با آزمون شهريه پرداز 32879 دندانپزشكي 6 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32880 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32881 پرستاري 10 - 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 32882 پرستاري - 10 5 5 
 با آزمون شهريه پرداز 32883 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد 
 با آزمون شهريه پرداز 32884 مامايي 4 - زن - 
 با آزمون شهريه پرداز 32885 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 

 با آزمون شهريه پرداز 32897 هوشبري 4 - زن مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ساري
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   با آزمون شهريه پرداز 35251

 (محل تحصيل دانشكده پرستاري آمل)ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 32886 پرستاري 20 - 10 10  

 با آزمون روزانه 32887 پرستاري - 20 10 10 
 با آزمون شهريه پرداز 32888 پرستاري 5 - 2 3 
 با آزمون شهريه پرداز 32889 پرستاري - 5 3 2 
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  ساري (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32890 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 32891 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 

 18 - - مرد هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32892

 ساري (محل تحصيل دانشكده پرستاري بهشهر) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 32893 پرستاري 25 - 12 13  

 با آزمون شهريه پرداز 32894 پرستاري 5 - 3 2 

 واحد آيت ا... آملي -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32899 داروسازي 20 - زن مرد  
 با آزمون خودگردان آزاد 32900 داروسازي 5 - زن مرد 

 واحد تنكابن -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32901 پزشكي 27 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 32902 پزشكي 6 - زن مرد 

 واحد ساري -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون آزاد تمام وقت 32903 پزشكي 40 - زن مرد  
تمام وقتآزاد  32904 پزشكي - 40 زن مرد   با آزمون 
 با آزمون خودگردان آزاد 32905 پزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون خودگردان آزاد 32906 پزشكي - 10 زن مرد 

 ساري (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در شهر رامسر) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 
پردازشهريه  32895 پزشكي 20 - زن مرد    با آزمون 

 با آزمون شهريه پرداز 32896 داروسازي 20 - زن مرد 

 ساري (محل تحصيل پرديس پزشكي مستقر در شهر آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون شهريه پرداز 32898 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشگاه علوم پزشكي اراك -استان مركزي 
در واگذاري خوابگاه محدوديت جدي 

 با آزمون روزانه 32907 پزشكي 36 - زن مرد  به دانشجويان دارد .

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32908 پزشكي - 35 زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32909 دندانپزشكي 16 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32910 بهداشت عمومي 20 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد.

 با آزمون روزانه 32911 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 دانشجويان دارد .به 

 با آزمون روزانه 32912 تكنولوژي پرتو درماني 15 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32913 تكنولوژي پرتوشناسي 18 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32914 شنوايي شناسي 15 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32915 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32916 علوم تغذيه 20 - زن مرد

 - هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 

 به دانشجويان دارد

 با آزمون روزانه 32917 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32918 كاردرماني 16 - زن مرد
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 پزشكي اراكدانشگاه علوم  -استان مركزي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32919 گفتار درماني 15 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 دانشجويان دارد .به 

 با آزمون روزانه 32920 مامايي 17 - زن -

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32921 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون روزانه 32922 هوشبري 15 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
محل تحصيل  -به دانشجويان دارد . 

 دانشكده پرستاري اراك

 با آزمون روزانه 32932 پرستاري 50 - 25 25

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد  با آزمون روزانه 35252

جدي در واگذاري خوابگاه محدوديت 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون شهريه پرداز 32923 پزشكي 15 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون شهريه پرداز 32924 پزشكي - 16 زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32925 اتاق عملتكنولوژي  3 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32926 تكنولوژي پرتو درماني 5 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32927 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد.

 با آزمون شهريه پرداز 32928 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون شهريه پرداز 32929 هوشبري 5 - زن مرد

 دانشكده پرستاري شازند)دانشگاه علوم پزشكي اراك (محل تحصيل  -استان مركزي 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 

 با آزمون روزانه 32930 پرستاري - 26 13 13  به دانشجويان دارد .

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون شهريه پرداز 32931 پرستاري - 8 4 4

 تحصيل دانشكده علوم پزشكي ساوه)دانشگاه علوم پزشكي اراك (محل  -استان مركزي 
 با آزمون روزانه 32933 پزشكي - 20 زن مرد  

 دانشكده علوم پزشكي خمين -استان مركزي 
اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 

 با آزمون روزانه 32934 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  مي باشد .

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 مي باشد.

 با آزمون روزانه 32935 پرستاري 25 - 13 12

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 مي باشد.

 با آزمون روزانه 32936 تكنولوژي اتاق عمل - 18 زن مرد

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 مي باشد.

 با آزمون روزانه 32937 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد

خودگردان اين دانشكده داراي خوابگاه 
 مي باشد.

 با آزمون روزانه 32938 هوشبري 17 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 

 مي باشد.

 - 15 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32939

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 باشد.مي 

 با آزمون شهريه پرداز 32940 بهداشت عمومي 3 - زن مرد

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32941 پرستاري 10 - 5 5

اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 
 مي باشد.

 با آزمون شهريه پرداز 32942 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد
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  دانشكده علوم پزشكي ساوه -مركزي استان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 با آزمون روزانه 32943 بهداشت عمومي 13 - زن مرد  ها)در بخش پيوست

خوابگاه(توضيحات محدوديت در ارائه 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32944 پرستاري 40 - 20 20

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32945 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32946 سالمتفناوري اطالعات  15 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 

 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32947 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32948 بهداشت محيطمهندسي  15 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون روزانه 32949 هوشبري 15 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 

 ها)در بخش پيوست

 - 20 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32950

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 11 - زن مرد  با آزمون روزانه 35253

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32951 بهداشت عمومي 3 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32952 پرستاري 10 - 5 5

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32953 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32954 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

 با آزمون شهريه پرداز 32955 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

آزمونبا  شهريه پرداز 32956 هوشبري 5 - زن مرد  

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 

 ها)در بخش پيوست

 - 2 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون شهريه پرداز 32957

محدوديت در ارائه خوابگاه(توضيحات 
 ها)در بخش پيوست

ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه اي و 5 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35254

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس -استان هرمزگان 
 با آزمون روزانه 32958 پزشكي 49 - زن مرد  عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32959 پزشكي - 48 زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32960 داروسازي 36 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32961 دندانپزشكي 14 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32962 بهداشت عمومي 20 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32963 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 20 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32964 پرستاري 40 - 20 20 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32965 پرستاري - 40 20 20 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32966 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32967 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32968 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32969 علوم تغذيه 10 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32970 سالمتفناوري اطالعات  13 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون روزانه 32971 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 17 - - مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس -استان هرمزگان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 32972 مامايي 15 - زن - عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32973 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32974 هوشبري 12 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه  با آزمون روزانه 35255
 با آزمون شهريه پرداز 32975 داروسازي 10 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
پردازشهريه  32976 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه  با آزمون 
 با آزمون شهريه پرداز 32977 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه
محل  -عدم تعهد واگذاري خوابگاه 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32982 پزشكي 11 - زن مرد

محل  -عدم تعهد واگذاري خوابگاه 
 دانشگاهتحصيل پرديس خودگردان 

 با آزمون شهريه پرداز 32983 پزشكي - 12 زن مرد

محل  -عدم تعهد واگذاري خوابگاه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 32984 دندانپزشكي 9 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل بندرلنگه) -استان هرمزگان 
 با آزمون روزانه 32978 پرستاري 12 - 6 6  عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون روزانه 32979 پرستاري - 12 6 6 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32980 پرستاري 3 - 1 2 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون شهريه پرداز 32981 پرستاري - 3 2 1 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع اموزش عالي سالمت ميناب) -استان هرمزگان 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 - 17 - مرد  عدم تعهد واگذاري خوابگاه
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32985

 (محل تحصيل مركز آموزش فوريتهاي پزشكي بندرلنگه)دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  -استان هرمزگان 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

 17 - - مرد  عدم تعهد واگذاري خوابگاه
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 32986

 قشم مركز آموزش بين المللي -دانشگاه آزاد اسالمي استان هرمزگان  -استان هرمزگان 
دوره علوم پايه در جزيره قشم و دوره 
فيزيوپاتولوژي و باليني در بندرعباس 

برگزار مي گردد. ضمنًا شهريه پذيرفته 
شدگان مركز فوق براساس شهريه 
واحدهاي بين المللي دانشگاه آزاد 

  اسالمي مي باشد.

 با آزمون خودگردان آزاد 32987 پزشكي 45 - زن مرد

 علوم پزشكي همدان دانشگاه -استان همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 با آزمون روزانه 32988 پزشكي 97 - زن مرد  1401هاي ورودي سال رشته

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32989 پزشكي - 16 زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
عدم  - 1401هاي ورودي سال رشته

واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32990 داروسازي 28 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32991 دندانپزشكي 36 - زن مرد

به كليه مقاطع و عدم واگذاري خوابگاه 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32992 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 10 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32993 بهداشت عمومي 18 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401ورودي سال هاي رشته

 با آزمون روزانه 32994 بهداشت عمومي - 17 زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32995 پرستاري 38 - 19 19
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 دانشگاه علوم پزشكي همدان -استان همدان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   رشتهعنوان  پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32996 پرستاري - 37 19 18

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32997 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32998 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 32999 شنوايي شناسي 15 - زن مرد

خوابگاه به كليه مقاطع و  عدم واگذاري
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33000 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33001 علوم تغذيه 20 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401سال  هاي وروديرشته

 با آزمون روزانه 33002 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد

 با آزمون روزانه 33003 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 21 4 17 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 1401هاي ورودي سال رشته
 با آزمون روزانه 33004 فيزيوتراپي 20 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33005 كاردرماني 15 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33006 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 20 - زن مرد

واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و عدم 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33007 گفتار درماني 20 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33008 مامايي 15 - زن -

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401سال هاي ورودي رشته

 با آزمون روزانه 33009 مامايي - 15 زن -

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33010 مهندسي بهداشت محيط 12 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33011 مهندسي بهداشت محيط - 13 زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33012 هوشبري 25 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 9 - زن مرد  با آزمون روزانه 35256

واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  عدم
 1401هاي ورودي سال رشته

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 9 زن مرد  با آزمون روزانه 35257

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33017 پزشكي 19 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33018 پزشكي - 19 زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33019 داروسازي 19 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33020 دندانپزشكي 12 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33021 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 5 - زن مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 دانشگاه علوم پزشكي همدان -استان همدان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

خوابگاه به كليه مقاطع و  عدم واگذاري
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33022 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33023 بهداشت عمومي - 5 زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33024 پرستاري 17 - 9 8

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 دانشگاهتحصيل پرديس خودگردان 

 با آزمون شهريه پرداز 33025 پرستاري - 18 9 9

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33026 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401سال هاي ورودي رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33027 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33028 شنوايي شناسي 5 - زن مرد

واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و عدم 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33029 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33030 علوم تغذيه 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33031 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33032 فيزيوتراپي 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33033 كاردرماني 5 - زن مرد

مقاطع و عدم واگذاري خوابگاه به كليه 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33034 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33035 گفتار درماني 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33036 مامايي 5 - زن -

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 دانشگاهتحصيل پرديس خودگردان 

 با آزمون شهريه پرداز 33037 مامايي - 5 زن -

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33038 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي همدان -استان همدان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آزمونبا  شهريه پرداز 33039 مهندسي بهداشت محيط - 5 زن مرد  

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 با آزمون شهريه پرداز 33040 هوشبري 5 - زن مرد

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35258

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
محل  - 1401هاي ورودي سال رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 3 زن مرد  با آزمون شهريه پرداز 35259

 پرستاري مالير)دانشگاه علوم پزشكي همدان (محل تحصيل دانشكده  -استان همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 با آزمون روزانه 33013 پرستاري 30 - 15 15  1401هاي ورودي سال رشته

 دانشگاه علوم پزشكي همدان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند) -استان همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

عممنوعيت 1401هاي ورودي سال رشته
نقل و انتقاالت براساس مصويه شوراي 

  آموزشي دانشگاه

 با آزمون روزانه 33014 پرستاري 35 - 18 17

عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 
 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون روزانه 33015 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
ممنوعيت -عدم تعهد در ارايه خوابگاه

نقل و انتقاالت براساس مصويه شوراي 
 آموزشي دانشگاه

11 3 14 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 33016

 دانشكده علوم پزشكي اسدآباد(استان همدان) -استان همدان 
 با آزمون روزانه 33041 عمومي بهداشت 25 - زن مرد  عدم تعهد در ارائه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33042 پرستاري 30 - 15 15 عدم تعهد در ارائه خوابگاه

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 عدم تعهد در ارائه خوابگاه

 - 18 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 33043

 علوم پزشكي يزددانشگاه  -استان يزد 

 با آزمون روزانه 33044 پزشكي 67 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33045  پزشكي - 67 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33046 داروسازي 35 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33047 بهداشت عمومي 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33048 پرستاري 80 - 40 40 عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33049 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
آزمون با روزانه 33050 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه  

 با آزمون روزانه 33051 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33052 علوم تغذيه 23 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33053 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 - هامندرج در بخش پيوستشرايط و ضوابط 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 با آزمون روزانه 33054 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 4 13

 با آزمون روزانه 33055 مامايي 20 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33056 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33057 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 با آزمون روزانه 33058 هوشبري 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

 تحصيل دانشكده دندانپزشكي
 با آزمون روزانه 33070  دندانپزشكي 37 - زن مرد
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 دانشگاه علوم پزشكي يزد -استان يزد  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه آزمونبا  روزانه 35260  

 با آزمون شهريه پرداز 33059 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
محل تحصيل  -خوابگاه خودگردان 

 واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير
 با آزمون شهريه پرداز 33060 پزشكي - 60 زن مرد

محل تحصيل  -خوابگاه خودگردان 
 احمدآباد مشيرواحدبين الملل واقع در 

 با آزمون شهريه پرداز 33061 داروسازي - 15 زن مرد

محل تحصيل  -خوابگاه خودگردان 
 واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير

 با آزمون شهريه پرداز 33062 دندانپزشكي - 15 زن مرد

محل تحصيل  -خوابگاه خودگردان 
 واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير

 با آزمون شهريه پرداز 33063 پرستاري - 40 20 20

محل تحصيل  -خوابگاه خودگردان 
 واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير

 با آزمون شهريه پرداز 33064 علوم آزمايشگاهي - 16 زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پيراپزشكي يزد

 با آزمون شهريه پرداز 33072 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پيراپزشكي يزد

 با آزمون شهريه پرداز 33073 هوشبري 5 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پرستاري ميبد) -استان يزد 
آزمون با روزانه 33065 پرستاري 35 - 18 17  عدم تعهد در ارايه خوابگاه  

 - 17 4 13 هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 33066

 دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه) -استان يزد 
دانشكده پيراپزشكي ابركوه جهت 

پذيرفته شدگان داراي خوابگاه مي 
  باشد.

 با آزمون روزانه 33067 تكنولوژي اتاق عمل - 10 زن مرد

دانشكده پيراپزشكي ابركوه جهت 
پذيرفته شدگان داراي خوابگاه مي 

 باشد.

 با آزمون روزانه 33068 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشكده پيراپزشكي ابركوه جهت 

پذيرفته شدگان داراي خوابگاه مي 
 باشد.

 - 14 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون روزانه 33069

دانشكده پيراپزشكي ابركوه جهت 
پذيرفته شدگان داراي خوابگاه مي 

 باشد.

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد  با آزمون روزانه 35261

 واحد يزد -دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد  -استان يزد 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33074 پزشكي 49 - زن مرد  

 با آزمون خودگردان آزاد 33075 پزشكي 12 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 33076 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33077 بهداشت مواد غذايي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33078 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33079 زيست شناسي سلولي و مولكولي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33080 زيست شناسي گياهي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33081 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 20 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون روزانه 33082
 با آزمون روزانه 33083 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35262 اقتصاد 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35263 حسابداري 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35264 روانشناسي 7 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35265 شيمي كاربردي - 24 زن مرد 
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 دانشگاه تبريز -استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35266 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35267 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35268 علوم ورزشي 8 - 4 4 
 با آزمون روزانه 35269 گردشگري 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35270 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33084 دكتري عمومي دامپزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33085 بهداشت مواد غذايي 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33086 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33087 زيست شناسي سلولي و مولكولي 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33088 زيست شناسي گياهي 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33089 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 20 - زن مرد 
 16 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون نوبت دوم 33090
 با آزمون نوبت دوم 33091 مهندسي گياه پزشكي 17 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35271 اقتصاد 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35272 حسابداري 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35273 روانشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35274 شيمي كاربردي - 16 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35275 شيمي محض 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35276 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35277 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 35278 گردشگري 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10004 زمين شناسي 32 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10005 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10006 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10007 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10008 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10009 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10010 زمين شناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10011 علوم و مهندسي باغباني 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10012 علوم و مهندسي خاك 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10013 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10014 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10015 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10016 مهندسي فضاي سبز 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10017 زبان و ادبيات تركي آذري 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10018 فلسفه و كالم اسالمي 14 - زن مرد 

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 33092 شناسي سلولي و مولكوليزيست  45 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33093 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35279 روانشناسي 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35280 شيمي كاربردي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35281 شيمي محض 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35282 اطالعات و دانش شناسيعلم  12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35283 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10029 رياضيات و كاربردها 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10030 فيزيك 50 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 10031 فيزيك مهندسي 50 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10032 زيست شناسي گياهي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10033 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10034 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10035 اديان و عرفان 35 - زن مرد 
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 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  -استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10036 تاريخ و تمدن ملل اسالمي 35 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10037 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10038 فلسفه و كالم اسالمي 45 - زن مرد 

 دانشگاه مراغه -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون روزانه 33094 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33095 زيست فناوري 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33096 ميكروبيولوژي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35284 روانشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35285 شيمي كاربردي - 24 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35286 علوم ورزشي 9 - زن - 
 با آزمون روزانه 35287 علوم ورزشي 9 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33097 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33098 زيست فناوري 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33099 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33100 ميكروبيولوژي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35288 روانشناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35289 شيمي كاربردي - 4 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10048 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10049 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
بيوسيستم (اين رشته  مهندسي مكانيك

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10050

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10053 شيمي محض 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10054 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10055 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10056 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10057 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10061 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10051 مهندسي آبعلوم و  5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10052

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10058 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10059 علوم ورزشي 5 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10060 علوم ورزشي 5 - - مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10062 مترجمي زبان انگليسي 5 - زن مرد 

 واحد شبستر -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي  -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33102 دكتري عمومي دامپزشكي 36 - زن مرد  

 دانشگاه بناب -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10001 رياضيات و كاربردها 39 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10002 مهندسي نساجي 39 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10003 كارداني معماري 45 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز (محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند) -استان آذربايجان شرقي 

امكان انتقال از آموزشكده فني و 
مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود 

ندارد. * امكان ارايه خوابگاه براي 
  دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10019 رياضيات و كاربردها 36 - زن مرد

امكان انتقال از آموزشكده فني و  -1
مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود 

امكان ارايه خوابگاه براي  -2ندارد. 
 دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.

تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 10020 رياضيات و كاربردها 24 - زن مرد  
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  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10021 علوم و مهندسي باغباني 18 - زن مرد  جديدالورود وجود ندارد.

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10022 علوم و مهندسي جنگل 18 - زن مرد

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

 20 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10023

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10024 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10025 علوم و مهندسي باغباني 12 - زن مرد

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10026 علوم و مهندسي جنگل 12 - زن مرد

 امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان
 جديدالورود وجود ندارد.

 16 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10027

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان 
 جديدالورود وجود ندارد.

تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 10028 مهندسي علوم دامي 16 - زن مرد  

 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10039 رياضيات و كاربردها 45 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10040 رياضيات و كاربردها 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10041 فيزيك 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 10042 مهندسي پزشكي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 10043 مهندسي شيمي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 10044 مهندسي مواد و متالورژي 80 - زن مرد 

 شهرستان ورزقان)تبريز (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي سهند  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10045 كارداني فرآوري مواد معدني 50 - - مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10046 كارداني فرآوري مواد معدني 19 - - مرد 

 تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10047 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز -استان آذربايجان شرقي 
تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10063 طراحي صنعتي 24 - - مرد  دانشگاه ها ممنوع است.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10064 طراحي و ساخت طال و جواهر 20 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10065 طراحي و ساخت طال و جواهر - 20 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10066 فرش 20 - - مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 10067 مرمت آثار تاريخي 20 - - مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10068 نقاشي ايراني 24 - - مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10069 هنر اسالمي 75 - زن مرد 

 دانشگاه اروميه -استان آذربايجان غربي 

مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به 
 با آزمون روزانه 33103 دامپزشكيدكتري عمومي  45 - زن مرد  ساير موسسات امكان پذير نيست.

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 20 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33104

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 با آزمون روزانه 33105 پزشكي مهندسي گياه 20 - زن مرد

 با آزمون روزانه 35290 اقتصاد 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35291 حسابداري 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35292 روانشناسي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35293 شيمي كاربردي - 52 زن مرد 
آزمونبا  روزانه 35294 علوم ورزشي - 23 زن مرد   
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 دانشگاه اروميه -استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35295 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35296 مديريت دولتي 14 - زن مرد 

مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به 
 ساير موسسات امكان پذير نيست.

 با آزمون نوبت دوم 33106 دكتري عمومي دامپزشكي - 45 زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10445 آمار 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10446 رياضيات و كاربردها 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10447 فيزيك 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10448 زمين شناسي 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10449 زيست شناسي جانوري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10450 زيست شناسي گياهي 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10451 محض شيمي 65 - زن مرد 

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10452 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10453 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10454 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 10455 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد  

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10456 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد

مهماني و انتقالي  با هر گونه درخواست
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10457 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد

مهماني و انتقالي  هر گونه درخواست با
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10458 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد

 دانشگاه صنعتي اروميه -استان آذربايجان غربي 
 با آزمون روزانه 35297 شيمي كاربردي 28 - زن مرد  

 شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه اي  -استان آذربايجان غربي 
 با آزمون روزانه 35298 حسابداري 8 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35299 حسابداري - 8 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35300 حسابداري 2 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35301 حسابداري - 2 - مرد 

 واحد اروميه -اسالمي استان آذربايجان غربي دانشگاه آزاد  -استان آذربايجان غربي 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33107 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  

 دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب) -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10459 مهندسي معدن 45 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10460 كارداني معماري 45 - زن مرد 

با هرگونه درخواست مهماني و انتقالي 
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10461 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد

با هرگونه درخواست مهماني و انتقالي 
 مخالفت مي شود.

 20 - زن مرد
ترويج و آموزش كشاورزي مهندسي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10462

با هرگونه درخواست مهماني و انتقالي 
 مخالفت مي شود.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10463 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد

 40 - زن مرد 
كارداني امور زراعي و باغي تكنولوژي 

 توليدات زراعي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10464

 45 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10465

 دانشگاه صنعتي اروميه (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي خوي) -استان آذربايجان غربي 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 10466 مهندسي انرژي 24 - زن مرد    

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10467 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  
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  اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه -استان آذربايجان غربي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10712 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 20 - زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10713 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 20 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10714 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10715 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 زن - 

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 
 با آزمون روزانه 33108 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد  

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33109

 با آزمون روزانه 33110 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35302 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35303 روانشناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35304 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35305 علوم ورزشي 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 35306 گردشگري 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35307 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33111 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 35308 اقتصاد 3 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35309 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35310 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 35311 گردشگري 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10802 آمار 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 10803 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10804 فيزيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10805 مهندسي معدن 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10806 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10807

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10808 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10812 زمين شناسي 35 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 10813 زيست شناسي گياهي 35 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10814 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10815 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10816 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10817 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10818

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10819 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10820 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10821 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10822 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10832 اديان و عرفان 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10833 باستان شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10836 هنر اسالمي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10809 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10810 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 گروه كشاورزي است) متعلق به
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10811

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10823 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10824 علوم و مهندسي جنگل 5 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 10825 علوم و مهندسي خاك 5 - زن مرد   

 5 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10826
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 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

پذيرشنحوه  دوره تحصيلي محل  
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10827 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد

 5 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10828

تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 10829 مهندسي صنايع مبلمان 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10830 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10831 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10834 اديان و عرفان 5 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق نوبت دوم 10835 باستان شناسي 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10837 هنر اسالمي 5 - زن مرد 

 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه -استان اردبيل 
 با آزمون روزانه 35312 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35313 حسابداري - 6 - مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 35314 حسابداري 3 - - مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35315 حسابداري - 3 - مرد 

 اردبيل (محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين) -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10838 مهندسي انرژي 58 - زن مرد  

 (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان)اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10839 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10841 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 10842 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10840 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10843 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10844 مهندسي علوم دامي 5 - زن مرد 

 اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شهرستان مشگين شهر) -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10845 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 20 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10846 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري 20 - زن مرد 

 دانشگاه اصفهان -استان اصفهان 
 با آزمون روزانه 33112 زمين شناسي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33113 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33114 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33115 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33116 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35316 اقتصاد 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35317 حسابداري 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35318 روانشناسي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35319 شيمي كاربردي 20 - زن مرد 
آزمون با روزانه 35320 شيمي محض 20 - زن مرد   
 با آزمون روزانه 35321 علم اطالعات و دانش شناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35322 علوم ورزشي 8 - زن - 
 با آزمون روزانه 35323 علوم ورزشي 8 - - مرد 
 با آزمون روزانه 35324 گردشگري 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35325 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35326 مديريت صنعتي 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33117 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33118 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33119 زيست شناسي گياهي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33120 ميكروبيولوژي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35327 اقتصاد 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35328 حسابداري 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35329 روانشناسي 8 - زن مرد 
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 دانشگاه اصفهان -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون نوبت دوم 35330 شيمي كاربردي 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 35331 شيمي محض 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35332 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35333 علوم ورزشي 5 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35334 علوم ورزشي 5 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35335 گردشگري 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35336 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35337 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10972 زبان و ادبيات ارمني 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10970 زمين شناسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10971 اديان و عرفان 10 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي اصفهان -استان اصفهان 

 20 - زن مرد  
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
آزمونبا  روزانه 33121  

 با آزمون روزانه 33122 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33123 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33124 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35338 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35339 شيمي محض 24 - زن مرد 

 -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هاتوضيحات در بخش پيوست

 با آزمون نوبت دوم 35340 شيمي كاربردي 2 - زن مرد

 -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هاتوضيحات در بخش پيوست

 با آزمون نوبت دوم 35341 شيمي محض 2 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10979 باغبانيعلوم و مهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10980 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10981 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10982 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10983 مهندسي طبيعت 25 - زن مرد 

 دانشگاه كاشان -استان اصفهان 
 با آزمون روزانه 33125 زيست فناوري 18 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35343 روانشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35344 شيمي كاربردي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35345 شيمي محض 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35346 علوم ورزشي 5 - - مرد 
 با آزمون روزانه 35347 گردشگري 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35348 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 35355 علوم ورزشي 5 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون نوبت دوم 33126 زيست فناوري 7 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35349 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35350 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35351 شيمي محض 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35352 علوم ورزشي 3 - - مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 35353 گردشگري 2 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35354 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 با آزمون نوبت دوم 35356 علوم ورزشي 2 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10984 رياضيات و كاربردها 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10985 فيزيك 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10988 مهندسي طبيعت 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10986 رياضيات و كاربردها 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10987 فيزيك مهندسي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10989 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10990 اديان و عرفان 8 - زن مرد 
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  سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان اصفهان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35342 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 دانشگاه هنر اصفهان -استان اصفهان 
 با آزمون روزانه 35357 گردشگري 12 - 6 6  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10991 كتابت و نگارگري 30 - زن مرد 

 شهيد رجايي -و حرفه اي پسران كاشان  دانشكده فني -استان اصفهان 
 با آزمون روزانه 35358 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35359 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35360 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35361 حسابداري - 3 - مرد 

 شهيد محسن مهاجر -شماره يك اصفهان اي پسران دانشكده فني و حرفه -استان اصفهان 
 با آزمون روزانه 35362 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35363 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35364 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35365 حسابداري - 3 - مرد 

 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار)دانشگاه اصفهان (محل تحصيل  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10973 آمار 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 10974 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10975 آمار 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10976 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10977 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10978 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) -استان البرز 

 20 - زن مرد  
صنايع غذايي(اين رشته علوم و مهندسي 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33127

 با آزمون روزانه 33128 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33129 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33130 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33131 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35366 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11668 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11669 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11670 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11671 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11672

 20 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11673

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11674 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11675 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11676 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 

 دانشگاه خوارزمي (محل تحصيل كرج) -استان البرز 
 با آزمون روزانه 33132 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33133 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33134 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33135 زيست فناوري 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35367 روانشناسي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35368 شيمي كاربردي - 24 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35369 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35370 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35371 علوم ورزشي 9 - - مرد 
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 دانشگاه خوارزمي (محل تحصيل كرج) -البرز استان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35372 علوم ورزشي 9 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 33136 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33137 شناسي جانوريزيست  20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33138 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33139 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33140 زيست فناوري 15 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35373 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35374 شيمي كاربردي - 4 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35375 شيمي محض 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35376 علوم ورزشي 2 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35377 علوم ورزشي 2 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11677 زمين شناسي 40 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج -البرز استان 
 با آزمون روزانه 35378 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35379 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35380 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35381 حسابداري - 3 زن - 

 واحد كرج -البرز دانشگاه آزاد اسالمي استان  -استان البرز 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33141 دكتري عمومي دامپزشكي 56 - زن مرد  

 دانشگاه ايالم -استان ايالم 
 با آزمون روزانه 33142 بهداشت مواد غذايي 35 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33143 زيست فناوري 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33144 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 35 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33145 كارداني دامپزشكي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35382 اقتصاد 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35383 حسابداري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35384 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35385 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33146 بهداشت مواد غذايي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33147 زيست فناوري 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33148 كارداني دامپزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35386 اقتصاد 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35387 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35388 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11787 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11788 فيزيك 35 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11789

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11790 شيمي محض 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11791 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11792 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
غذايي(اين رشته علوم و مهندسي صنايع 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11793

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11794 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11795 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11796 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11797 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11799 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11800 فلسفه و كالم اسالمي 35 - زن مرد 

 10 - زن مرد 
مهندسي صنايع غذايي(اين رشته علوم و 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11798
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 دانشگاه ايالم -استان ايالم  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11801 ادبيات عربيزبان و  5 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11802 علوم قرآن و حديث 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11803 علوم ورزشي 5 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11804 فلسفه و كالم اسالمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11805 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 

 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه -استان ايالم 
 با آزمون روزانه 35389 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35390 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35391 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35392 حسابداري - 3 زن - 

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس  -استان بوشهر 
 با آزمون روزانه 33149 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35393 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35394 حسابداري 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35395 روانشناسي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35396 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35397 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11907 آمار 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11908 رياضيات و كاربردها 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11909 فيزيك 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11910 شيمي محض 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11911 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11912 علم اطالعات و دانش شناسي 50 - زن مرد 

 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه -استان بوشهر 
 با آزمون روزانه 35398 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35399 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35400 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35401 حسابداري - 3 - مرد 

 تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان) بوشهر (محل -دانشگاه خليج فارس  -استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11913 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11914 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 11915 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 11916 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر -استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12052 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12053 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 زن - 

 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امام باقر (ع)  -استان تهران 

پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه
(اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين

ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته،رشته
استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير

خواهدمراحل گزينش به دانشگاه ارسال 
شد. هماهنگي در خصوص دعوت به
مصاحبه و ساير مراحل گزينش راساً از
سوي دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد

  آمد.

 با آزمون روزانه 38701 امنيت اطالعات - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38702 امنيت اقتصادي - 11 - مرد
آزمونبا  روزانه 38703 امنيت بين الملل - 11 - مرد  

 با آزمون روزانه 38704 امنيت نرم - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38705 پژوهشگري امنيت - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38706 حفاظت اطالعات - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38707 ضد تروريسم - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38708 علوم فني امنيت - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38709 فناوري اطالعات و ارتباطات - 11 - مرد
 با آزمون روزانه 38710 مديريت اطالعات و ارتباطات - 11 - مرد
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  تهران –دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران)  -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33150 زيست شناسي گياهي 30 - زن -  
 با آزمون روزانه 33151 زيست فناوري 22 - زن - 
 با آزمون روزانه 33152 ميكروبيولوژي 30 - زن - 
 با آزمون روزانه 35402 اقتصاد 11 - زن - 
 با آزمون روزانه 35403 حسابداري 6 - زن - 
 با آزمون روزانه 35404 روانشناسي 6 - زن - 
 با آزمون روزانه 35405 شيمي محض 24 - زن - 
 با آزمون روزانه 35406 علم اطالعات و دانش شناسي 7 - زن - 
 با آزمون روزانه 35407 علوم ورزشي 8 - زن - 
 با آزمون روزانه 35408 مديريت بازرگاني 6 - زن - 
 با آزمون روزانه 35409 مديريت مالي - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 33153 زيست شناسي گياهي 10 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 33154 زيست فناوري 10 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 33155 ميكروبيولوژي 5 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35410 اقتصاد 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35411 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35412 روانشناسي 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35413 شيمي كاربردي - 44 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35414 شيمي محض 8 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35415 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35416 علوم ورزشي 2 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35417 مديريت بازرگاني 2 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35418 مديريت مالي - 2 زن - 

 دانشگاه تهران -استان تهران 
 با آزمون روزانه 33156 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33157 زمين شناسي 33 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33158 زيست شناسي جانوري 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33159 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33160 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33161 زيست فناوري 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33162 ميكروبيولوژي 20 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست

برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 35419 بيوتكنولوژيدكتري پيوسته  11 - زن مرد

 با آزمون روزانه 35420 اقتصاد 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35421 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35422 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35423 شيمي كاربردي 16 - زن مرد 
آزمونبا  روزانه 35424 شيمي محض 16 - زن مرد   
 با آزمون روزانه 35425 علوم ورزشي 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 35426 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35427 مديريت دولتي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35428 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35429 مديريت مالي 12 - زن مرد 

 - هاضوابط مندرج در بخش پيوست شرايط و
محل تحصيل  -فقط مختص اهل تسنن 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 با آزمون روزانه 35430 فقه شافعي 8 - زن مرد

 با آزمون روزانه 35431 گردشگري 9 - زن مرد محل تحصيل دانشكده گردشگري
 با آزمون روزانه 35432 هتلداري 9 - زن مرد محل تحصيل دانشكده گردشگري

محل تحصيل دانشكده امور مالياتي و 
 تجارت بين الملل

 با آزمون روزانه 35433 مديريت امور بانكي 9 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده امور مالياتي و 
 تجارت بين الملل

 با آزمون روزانه 35434 مديريت امور گمركي 9 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده امور مالياتي و 
 تجارت بين الملل

 با آزمون روزانه 35435 مديريت بيمه 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 33163 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد 
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  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33164 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33165 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33166 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12087 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه شاهد  -استان تهران 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست

برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل

اطالع رساني اينگزينش از طريق درگاه 
  سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 33167 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 33168 زيست فناوري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35450 روانشناسي 9 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35451 علم اطالعات و دانش شناسي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35452 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35453 مديريت دولتي 9 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35454 مديريت صنعتي 9 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12088 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12089 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12090 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12091 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  -استان تهران 
آزمونبا  روزانه 33169 زمين شناسي 30 - زن مرد    

 با آزمون روزانه 33170 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33171 زيست شناسي دريا 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33172 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33173 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33174 زيست فناوري 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33175 ميكروبيولوژي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35455 اقتصاد 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35456 حسابداري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35457 روانشناسي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35458 شيمي كاربردي 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35459 شيمي محض 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35460 علوم ورزشي 16 - 9 7 
 با آزمون روزانه 35461 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35462 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35463 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35464 ماليمديريت  11 - زن مرد 

 تهران –دانشگاه جامع امام حسين (ع )  -استان تهران 
–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل

طريق درگاه اطالع رساني اين گزينش از
  سازمان اعالم خواهد شد).

 6 - - مرد
كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي 

 و اقتصاد
 با آزمون روزانه 35436

 6 - - مرد
كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي 

 و مديريت گرايش مديريت سازمان
 با آزمون روزانه 35437

 دانشگاه خوارزمي -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35438 اقتصاد 18 - زن مرد  محل تحصيل تهران
 با آزمون روزانه 35439 حسابداري 21 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون روزانه 35440 مديريت امور بانكي 8 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون روزانه 35441 مديريت امور گمركي 8 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون روزانه 35442 مديريت بيمه 8 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون روزانه 35443 مديريت مالي 18 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون نوبت دوم 35444 اقتصاد 6 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون نوبت دوم 35445 حسابداري 9 - زن مرد محل تحصيل تهران

 با آزمون نوبت دوم 35446 مديريت امور بانكي 2 - زن مرد تهرانمحل تحصيل 
 با آزمون نوبت دوم 35447 مديريت امور گمركي 2 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون نوبت دوم 35448 مديريت بيمه 2 - زن مرد محل تحصيل تهران
 با آزمون نوبت دوم 35449 مديريت مالي 6 - زن مرد محل تحصيل تهران
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  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد تهران) -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت 
هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ 

  التحصيالن نخواهند داشت.
 با آزمون روزانه 35465 حسابداري 9 - زن مرد

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35466 شيمي كاربردي 24 - زن مرد  

 با آزمون نوبت دوم 35467 شيمي كاربردي 16 - زن مرد 
 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  -استان تهران 

 با آزمون روزانه 35468 كاربرديشيمي  20 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35469 شيمي محض 20 - زن مرد 

محل تحصيل پرديس خودگردان در 
 تهران

 با آزمون پرديس خودگردان 35470 شيمي كاربردي 6 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان در 

 تهران
 با آزمون پرديس خودگردان 35471 شيمي محض 6 - زن مرد

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  -تهران استان 
 با آزمون روزانه 35472 اقتصاد 26 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35473 حسابداري 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35474 روانشناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35475 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35476 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون روزانه 35477 گردشگري 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35478 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35479 مديريت بيمه 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35480 مديريت دولتي 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35481 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35482 مديريت مالي 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35483 هتلداري 5 - زن مرد 

محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه
پذيرش با شرايط خاص و داراي - اكو

هاشرايط در بخش پيوست –مصاحبه 
(اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين
رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته
استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير
مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع

 رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 35495 مديريت بيمه اكو 11 - زن مرد

 با آزمون نوبت دوم 35484 اقتصاد 26 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35485 حسابداري 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35486 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35487 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35488 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 35489 گردشگري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35490 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35491 مديريت بيمه 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35492 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35493 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35494 مديريت مالي 2 - زن مرد 

محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه
پذيرش با شرايط خاص و داراي - اكو

هاشرايط در بخش پيوست –مصاحبه 
(اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين
رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته
استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير
مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع

 رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون نوبت دوم 35496 اكو مديريت بيمه 11 - زن مرد

 تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35497 روانشناسي 8 - زن مرد  

 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري -استان تهران 
–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

چندها (اسامي شرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

  سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 35498 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي 30 - - مرد

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران) -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه  -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35499 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  
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  * تهران –دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي 

واحد حوزوي را نيز  22مي بايست 
  بگذرانند؛ تحصيل رايگان

 با آزمون روزانه 35500 روانشناسي 9 - زن -

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 تحصيل رايگان

10 7 - 17 

فقه و حقوق اسالمي(ويژه دانشگاه هاي 
غير دولتي شهيد مطهري و امام صادق 

 (ع))

 با آزمون روزانه 35501

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 تحصيل رايگان

 با آزمون روزانه 35502 فلسفه و حكمت اسالمي 6 - زن -

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
فارغ التحصيالن اين دوره عالوه بر 

تخصص در رشته فلسفه و كالم اسالمي 
در رشته فقه و مباني حقوق اسالمي نيز 

در مقطع كارشناسي تخصص خواهند 
 داشت؛ تحصيل رايگان

 با آزمون روزانه 35503 فلسفه و كالم اسالمي 6 - زن مرد

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي 

واحد حوزوي را نيز  22مي بايست 
 بگذرانند؛ تحصيل رايگان

 با آزمون نوبت دوم 35504 روانشناسي 9 - زن -

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 تحصيل رايگان

5 3 - 8 

فقه و حقوق اسالمي(ويژه دانشگاه هاي 
صادق غير دولتي شهيد مطهري و امام 

 (ع))

 با آزمون نوبت دوم 35505

اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و  داوطلبانها (اسامي چند برابر ظرفيت شرايط در بخش پيوست –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد).

 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35506 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35507 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35508 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35509 حسابداري - 3 - مرد 

 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  -استان تهران 
 با آزمون روزانه 35510 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35511 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35512 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35513 حسابداري - 3 زن - 

 واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران  -استان تهران 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33176 دكتري عمومي دامپزشكي 80 - زن مرد  

 دانشگاه شهركرد -استان چهارمحال و بختياري 
 با آزمون روزانه 33177 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33178 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33179 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33180 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35514 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35515 علوم ورزشي 12 - 6 6 
 با آزمون روزانه 35516 گردشگري 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33181 دكتري عمومي دامپزشكي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35517 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12488 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12489 زيست شناسي گياهي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12490 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً روزانه 12491 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12492 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12493 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12494 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
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 دانشگاه شهركرد -بختياري استان چهارمحال و  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12495 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12496 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12497 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12498 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12499 اديان و عرفان 30 - زن مرد 

 اي پسران شهركردحرفهآموزشكده فني و  -استان چهارمحال و بختياري 
 با آزمون روزانه 35518 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35519 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35520 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35521 حسابداري - 3 - مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 12603 مهندسي حرفه اي معماري 20 - - مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12604 مهندسي حرفه اي معماري - 20 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12605 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12606 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12607 اي معماريمهندسي حرفه  10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12608 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 

 واحد شهركرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري  -استان چهارمحال و بختياري 
وقتآزاد تمام  33182 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد    با آزمون 

 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه -استان چهارمحال و بختياري 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12609 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12610 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 زن - 

 بزرگمهر قايناتدانشگاه  -استان خراسان جنوبي 
 با آزمون روزانه 35522 حسابداري 14 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 35523 حسابداري 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12618 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12619 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12623 جغرافيا 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12620 مهندسي عمران 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12621 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12622 مهندسي مكانيك 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12624 جغرافيا 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12625 فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - زن مرد 

 دانشگاه بيرجند -استان خراسان جنوبي 
 با آزمون روزانه 35524 روانشناسي 14 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35525 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35526 دولتيمديريت  12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35527 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35528 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35529 مديريت دولتي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12626 آمار 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12627 آمار و سنجش آموزشي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12628 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12629 فيزيك 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12632 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12633 شناسي گياهيزيست  40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12634 شيمي كاربردي 65 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12635 شيمي محض 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12636 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12637 و مهندسي خاك علوم 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12638 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
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 دانشگاه بيرجند -استان خراسان جنوبي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12639 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12640 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12641 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12642 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12648 علم اطالعات و دانش شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12649 فلسفه و كالم اسالمي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12651 باستان شناسي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12652 فرش 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12653 هنر اسالمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12657 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12630 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12631 مهندسي معدن 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12643 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12644 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12645 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12646 مهندسي علوم دامي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12647 مهندسي گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12650 علوم ورزشي 20 - 10 10 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12654 صنايع دستي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12655 فرش 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12656 هنر اسالمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12658 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12659 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند -خراسان جنوبي استان 
 با آزمون روزانه 35530 حسابداري 8 - زن -  
 با آزمون روزانه 35531 حسابداري - 8 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35532 حسابداري 2 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35533 حسابداري - 2 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12772 طراحي لباس 25 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12773 طراحي لباس - 25 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12774 طراحي لباس 5 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12775 طراحي لباس - 5 زن - 

 دانشكده فني فردوس)دانشگاه بيرجند (محل تحصيل  -استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12660 مهندسي برق 44 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12661 مهندسي عمران 39 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12662 مهندسي كامپيوتر 39 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 12663 مهندسي برق 8 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12664 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 

 دانشگاه بيرجند (محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان) -استان خراسان جنوبي 
در صورت عدم تكميل ظرفيت،محل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12665 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد  تحصيل دانشگاه بيرجند خواهد بود .

در صورت عدم تكميل ظرفيت،محل 
 تحصيل دانشگاه بيرجند خواهد بود .

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12666 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد

 دانشگاه صنعتي بيرجند -استان خراسان جنوبي 
سوابق تحصيلي صرفاً با روزانه 12667 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12668 علوم مهندسي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12669 مهندسي معدن 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12670 مهندسي معدن 5 - زن مرد 

تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 12671 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12672 مهندسي مواد و متالورژي 4 - زن مرد 
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  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33183 شناسي جانوريزيست  28 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33184 زيست شناسي سلولي و مولكولي - 35 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35534 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35535 روانشناسي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35536 شيمي كاربردي 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35537 ورزشيعلوم  12 - 6 6 
 با آزمون نوبت دوم 33185 زيست شناسي جانوري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33186 زيست شناسي سلولي و مولكولي - 5 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35538 روانشناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35539 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12792 آمار 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12793 آمار و سنجش آموزشي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12794 رياضيات و كاربردها 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12795 فيزيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12801 شناسي گياهيزيست  28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12802 شيمي محض 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12803 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12807 اديان و عرفان 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12808 تاريخ و تمدن ملل اسالمي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12809 فلسفه و كالم اسالمي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12816 مرمت بناهاي تاريخي 28 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 12818 زبان و ادبيات فرانسه 35 - زن مرد   

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب 

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12820 علوم مهندسي 25 - زن -

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب 

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12821 مهندسي صنايع 35 - زن -

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب 

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12822 مهندسي كامپيوتر 30 - زن -

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12796 آمار 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12797 سنجش آموزشيآمار و  2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12798 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12799 فيزيك 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12800 مهندسي شهرسازي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12804 شناسي گياهي زيست 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12805 شيمي محض 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12806 علوم و مهندسي محيط زيست 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12810 اديان و عرفان 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12811 اقتصاد 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12812 تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12813 جغرافيا 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12814 علوم ورزشي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12815 فلسفه و كالم اسالمي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12817 مرمت بناهاي تاريخي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12819 زبان و ادبيات فرانسه 4 - زن مرد 

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
زينب  فناوري هاي نوين سبزوار حضرت

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12823 علوم مهندسي 2 - زن -

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب 

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12824 مهندسي صنايع 5 - زن -

محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب 

 (س) ويژه خواهران
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12825  مهندسي كامپيوتر 5 - زن -
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  دانشگاه فردوسي مشهد -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33187 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33188 بهداشت مواد غذايي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33189 زمين شناسي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33190 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33191 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33192 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33193 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 20 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون روزانه 33194
 با آزمون روزانه 33195 توليد و ژنتيك گياهيمهندسي  20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33196 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35541 اقتصاد 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 35542 حسابداري 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35543 روانشناسي 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35544 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35545 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35546 علم اطالعات و دانش شناسي 7 - 5 2 
 با آزمون روزانه 35547 علوم ورزشي 12 - 6 6 
 با آزمون روزانه 35548 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35549 مديريت دولتي 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35550 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35551 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 

با مرخصي تحصيلي دانشجويان نوبت دوم در 
 اولين نيمسال تحصيلي موافقت نمي شود.

 با آزمون نوبت دوم 33197 دكتري عمومي دامپزشكي - 30 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 33198 بهداشت مواد غذايي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33199 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33200 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33201 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33202 زيست شناسي گياهي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33203 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33204 علوم و مهندسي محيط زيست 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 33205 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 33206 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 33207 مهندسي گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35552 اقتصاد 6 - 3 3 
 با آزمون نوبت دوم 35553 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35554 روانشناسي - 11 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35555 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35556 شيمي محض 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35557 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - 1 1 
 با آزمون نوبت دوم 35558 علوم ورزشي 6 - 3 3 
 با آزمون نوبت دوم 35559 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35560 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35561 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 

ها مالحظه نماييد.شرايط را در بخش پيوست  با آزمون مشترك 35982 حسابداري 6 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12833 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12834 علوم و مهندسي خاك 20 - 10 10 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12835 علوم و مهندسي شيالت 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12836 علوم و مهندسي محيط زيست 16 - 8 8 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12837 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 12838 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12839 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12845 اديان و عرفان 25 - زن مرد 
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 دانشگاه فردوسي مشهد -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12840 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12841 علوم و مهندسي خاك 5 - 2 3 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12842 علوم و مهندسي شيالت 3 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12843 مهندسي طبيعت 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12844 مهندسي علوم دامي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12846 اديان و عرفان 5 - زن مرد 

 امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 35540 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 دانشگاه نيشابور -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 35562 علوم ورزشي 10 - 5 5  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12847 آمار 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12848 كاربردهارياضيات و  18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12849 فيزيك 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12850 مهندسي نساجي 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12855 تاريخ اسالم 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12859 جواهرطراحي و ساخت طال و  25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12860 مجسمه سازي 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12851 آمار 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12852 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد 
دومنوبت  12853 فيزيك 2 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12854 مهندسي نساجي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12856 باستان شناسي 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12857 تاريخ اسالم 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12858 علوم ورزشي 30 - 15 15 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12861 طراحي و ساخت طال و جواهر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12862 مجسمه سازي 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12863 آموزش زبان انگليسي 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12864 انگليسيزبان و ادبيات  14 - زن مرد 

 مجتمع آموزش عالي گناباد -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 35563 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35564 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12878 مهندسي شيمي 24 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12879 مهندسي صنايع 29 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12880 مهندسي معدن 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12881 مهندسي مكانيك 29 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12882 مهندسي مواد و متالورژي 26 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12891 زمين شناسي 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12892 شيمي كاربردي 29 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12893 علوم و مهندسي باغباني 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12894 مهندسي طبيعت 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12899 باستان شناسي 24 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12900 زبان و زبان شناسي 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12903 آموزش زبان انگليسي 29 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 12904 زبان و ادبيات انگليسي 29 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12883 مهندسي برق 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12884 مهندسي شيمي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12885 مهندسي صنايع 1 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 12886 مهندسي عمران 1 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12887 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12888 مهندسي معدن 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12889 مهندسي مكانيك 1 - زن مرد 
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 مجتمع آموزش عالي گناباد -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12890 مهندسي مواد و متالورژي 1 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12895 زمين شناسي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12896 كاربردي شيمي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12897 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12898 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12901 باستان شناسي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12902 زبان و زبان شناسي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12905 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12906 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد 

 ثامن الحجج(ع) -مشهد اي پسران شماره دو آموزشكده فني و حرفه -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 35567 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35568 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35569 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35570 حسابداري - 3 - مرد 

 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه -استان خراسان رضوي 
 با آزمون روزانه 35571 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35572 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35573 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35574 حسابداري - 3 زن - 

 دانشگاه تربت حيدريه -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12785 اطالعاتكارداني ارتباطات و فناوري  60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12786 كارداني معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12787 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12788 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12789 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12790 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 40 - زن مرد 

 40 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12791

 دانشگاه صنعتي قوچان -رضوي استان خراسان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12826 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12827 مهندسي انرژي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12828 مهندسي انرژي 5 - زن مرد 
دومنوبت  12829 مهندسي برق 8 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12830 مهندسي شيمي 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12831 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 

 علوم قرآني سبزوار)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12832 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12865 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد  
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 12866 مهندسي عمران 23 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12867 مهندسي كامپيوتر 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12868 مهندسي مكانيك 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12872 شيمي محض 23 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با روزانه 12873 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد   

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12874

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12875 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12869 مهندسي عمران 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12870 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12871 مهندسي مكانيك 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12876 شيمي محض 3 - زن مرد 

 4 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 است) متعلق به گروه كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12877
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  مركز آموزش عالي كاشمر -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12907 علوم كامپيوتر 18 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12908 علوم و مهندسي آب 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12909 مهندسي كامپيوتر 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 12913 علوم ورزشي 38 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 12915 مترجمي زبان انگليسي 33 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12910 علوم كامپيوتر 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12911 علوم و مهندسي آب 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12912 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 12914 علوم ورزشي 2 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12916 مترجمي زبان انگليسي 2 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13217 طراحي لباس - 20 زن -  
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 13218 طراحي لباس 10 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13219 طراحي لباس - 10 زن - 

 دانشگاه بجنورد -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 35575 اقتصاد 18 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35576 حسابداري 32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35577 روانشناسي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35578 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13495 آمار 70 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13496 رياضيات و كاربردها 70 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13497 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13498 فيزيك 70 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13499 علوم ورزشي 60 - 30 30 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13500 صنايع دستي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13501 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 13502 زبان روسي 60 - زن مرد   

 بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 35579 حسابداري 15 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13510 آمار 4 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13511 رياضيات و كاربردها 15 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13512 علوم كامپيوتر 15 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13513 علوم مهندسي 50 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13514 مهندسي صنايع 50 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13515 مهندسي كامپيوتر 50 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13516 زيست شناسي سلولي و مولكولي 54 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13517 شيمي كاربردي 54 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13518 جغرافيا 40 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13519 زبان و ادبيات عربي 40 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13520 علوم قرآن و حديث 54 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13521 مترجمي زبان عربي 47 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13522 آموزش زبان انگليسي 49 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13523 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن - 

 انقالب اسالمي -آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد  -استان خراسان شمالي 
 با آزمون روزانه 35580 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35581 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35582 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35583 حسابداري - 3 زن - 

 بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان)دانشگاه  -استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13503 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13504 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13505 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13506 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13507 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري 40 - زن مرد 

 40 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13508
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  سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني بجنورد) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان خراسان شمالي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13509 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين -استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13524 علوم مهندسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13525 مهندسي ايمني و بازرسي فني 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13526 مهندسي شيمي 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13527 مهندسي مكانيك 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13528 مهندسي مواد و متالورژي 38 - زن مرد 

 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه -استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13604 مهندسي حرفه اي معماري 20 - - مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13605 مهندسي حرفه اي معماري - 20 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13606 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13607 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13608 مهندسي حرفه اي معماري 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13609 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 33208 دكتري عمومي دامپزشكي 45 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33209 دكتري عمومي دامپزشكي - 45 زن مرد 
 با آزمون روزانه 33210 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33211 ميكروبيولوژي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35584 اقتصاد 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35585 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35586 روانشناسي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35587 شيمي كاربردي 26 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35588 شيمي محض - 26 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35589 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35590 علوم ورزشي 12 - 6 6 
 با آزمون روزانه 35591 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35592 حسابداري - 12 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35593 مديريت بازرگاني - 8 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13638 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13639 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13640 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13641 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13642 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13643 گياه پزشكي مهندسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13644 زبان و ادبيات فرانسه 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13637 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 33212 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33213 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35595 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33214 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 33215 ميكروبيولوژي 5 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35596 شيمي كاربردي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13647 آمار 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13649 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13650 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13651 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13652 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13653
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 خاتم االنبياء(ص) بهبهاندانشگاه صنعتي  -استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13654 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13648 آمار 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13655 زيست شناسي گياهي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13656 علوم و مهندسي جنگل 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13657 علوم و مهندسي شيالت 2 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با نوبت دوم 13658 علوم و مهندسي محيط زيست 2 - زن مرد   

 2 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13659

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13660 مهندسي طبيعت 2 - زن مرد 

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 33216 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35597 اقتصاد 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35598 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35599 مديريت و بازرگاني دريايي 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13674 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13675 اقيانوس شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13676 زمين شناسي 34 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13677 زيست شناسي دريا 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13678 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13679 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 

 دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  -استان خوزستان 
 با آزمون روزانه 35594 شيمي كاربردي 24 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13646 مرمت بناهاي تاريخي 15 - زن مرد 

 چمران اهواز (محل تحصيل دانشكده باستان شناسي شوش)دانشگاه شهيد  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13645 باستان شناسي - 35 - مرد  

 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -استان خوزستان 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 13661 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 30 - زن مرد    

 30 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13662

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13663 علوم و مهندسي باغباني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13664 علوم و مهندسي خاك 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13665

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13666 علوم و مهندسي محيط زيست 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13667 مهندسي اقتصاد كشاورزي 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13668

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13669 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13670 مهندسي طبيعت 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13671 مهندسي علوم دامي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13672 مهندسي فضاي سبز 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 13673 مهندسي گياه پزشكي 30 - زن مرد 

 دانشگاه زنجان -استان زنجان 
آزمونبا  روزانه 33217 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد    

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33218

 با آزمون روزانه 33219 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35600 اقتصاد 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35601 حسابداري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35602 روانشناسي 21 - زن مرد 
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 دانشگاه زنجان -استان زنجان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35603 شيمي كاربردي - 40 زن مرد
 با آزمون روزانه 35604 شيمي محض 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35605 علوم ورزشي 16 - 8 8 
 با آزمون روزانه 35606 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35607 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33220 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35608 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35609 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35610 شيمي كاربردي - 4 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35611 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 35612 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
آزمون با نوبت دوم 35613 مديريت صنعتي 2 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14104 آمار 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14105 رياضيات و كاربردها 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14106 فيزيك 90 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14107 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14108 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14109 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14110 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 14111 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14112 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14113

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14114 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14115 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14125 هنر اسالمي 20 - 10 10 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14116 زمين شناسي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14117 علوم و مهندسي باغباني 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14118 علوم و مهندسي خاك 12 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14119

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14120 علوم و مهندسي محيط زيست 12 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14121

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14122 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14123 مهندسي علوم دامي 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14124 مهندسي گياه پزشكي 15 - زن مرد 

 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه -استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14221 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14222 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 زن - 

 دانشگاه دامغان - استان سمنان
 با آزمون روزانه 33221 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35614 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35615 شيمي كاربردي 48 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14263 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14264 فيزيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14265 فيزيك مهندسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14266 مهندسي شيمي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14268 زمين شناسي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14269 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14270 زيست شناسي گياهي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14271 شيمي محض 60 - زن مرد 
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 دانشگاه دامغان -استان سمنان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14272 علوم ورزشي 40 - 20 20
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14274 ادبيات نمايشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14267 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14273 علوم ورزشي 6 - 3 3 

 دانشگاه سمنان -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 33222 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33223 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33224 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 25 - زن مرد 

پرديس فرزانگان محل تحصيل 
 سمنان(ويژه خواهران)

 با آزمون روزانه 33229 زيست شناسي جانوري 20 - زن -
محل تحصيل دانشكده دامپزشكي 

 پرديس اصلي دانشگاه
 با آزمون روزانه 33231 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد

 با آزمون روزانه 35616 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35617 حسابداري 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35618 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35619 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35620 گردشگري 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35621 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35622 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35623 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35624 مديريت كسب و كار 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33225 دكتري عمومي دامپزشكي - 40 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33226 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33227 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  10 - زن مرد 

محل تحصيل پرديس فرزانگان 
 سمنان(ويژه خواهران)

 با آزمون نوبت دوم 33230 زيست شناسي جانوري 10 - زن -
محل تحصيل دانشكده دامپزشكي 

 پرديس اصلي دانشگاه
 با آزمون نوبت دوم 33232 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد

 با آزمون نوبت دوم 35625 اقتصاد 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35626 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35627 شيمي كاربردي 20 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35628 علوم ورزشي 4 - 2 2 
 با آزمون نوبت دوم 35629 گردشگري 2 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 35630 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35631 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35632 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35633 مديريت كسب و كار 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14275 آمار 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14276 رياضيات و كاربردها 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14277 فيزيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14278 فيزيك مهندسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14282 علوم و مهندسي جنگل 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14283 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14286 اديان و عرفان 30 - زن مرد 

محل تحصيل پرديس فرزانگان 
 سمنان(ويژه خواهران)

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14299 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن -

با سوابق تحصيلي صرفاً نوبت دوم 14279 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14280 فيزيك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14281 فيزيك مهندسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14284 علوم و مهندسي جنگل 2 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با نوبت دوم 14285 مهندسي طبيعت 3 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14287 اديان و عرفان 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14288 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد 

محل تحصيل پرديس فرزانگان 
 سمنان(ويژه خواهران)

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14298 مهندسي كامپيوتر 30 - زن -

محل تحصيل پرديس فرزانگان 
 سمنان(ويژه خواهران)

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14300 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن -
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  دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد) -استان سمنان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

 20 - زن مرد  
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33228

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14289 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 

 10 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14290

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14291 مهندسي علوم دامي 15 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر) -استان سمنان 
آزمونبا  روزانه 35634 روانشناسي 9 - زن مرد    
 با آزمون نوبت دوم 35635 روانشناسي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14292 علم اطالعات و دانش شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14293 علم اطالعات و دانش شناسي 10 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي شاهرود -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 35636 اقتصاد 18 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35637 حسابداري 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35638 علوم ورزشي 8 - 4 4 
 با آزمون روزانه 35639 مديريت صنعتي 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35640 مديريت مالي 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35641 اقتصاد 6 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35642 حسابداري 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35643 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35644 مديريت مالي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14301 آمار 20 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 14302 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14303 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14304 فيزيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14305 فيزيك مهندسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14310 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14311 شيمي كاربردي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14312 شيمي محض 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14313 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14314 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14315 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14316 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14323 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14306 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14307 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14308 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد 

 2 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14309  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14317 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14318 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14319 شيمي محض 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14320 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14321 مهندسي گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14322 علوم ورزشي 24 - 12 12 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14324 زبان و ادبيات انگليسي 20 - زن مرد 

 اي دختران سمنانحرفهآموزشكده فني و  -استان سمنان 
 با آزمون روزانه 35645 حسابداري 8 - زن -  
 با آزمون روزانه 35646 حسابداري - 5 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35647 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35648 حسابداري - 3 زن - 
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  واحد گرمسار -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  -استان سمنان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون آزاد تمام وقت 33233 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  

 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14294 و مهندسي محيط زيست علوم 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14295 مهندسي صنايع مبلمان 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14296 علوم و مهندسي محيط زيست 10 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14297 مهندسي صنايع مبلمان 8 - زن مرد   

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شاهرود) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14325 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14418 لباس طراحي - 20 زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14419 طراحي لباس 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14420 طراحي لباس - 10 زن - 

 دانشگاه زابل -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 33234 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33235 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35652 علوم ورزشي 12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33236 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14525 آمار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14526 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14527 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14528 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14529 فيزيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14542 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14543 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14544 زيست شناسي گياهي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14545 شيمي كاربردي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14546 شيمي محض 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14547 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14548 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14549 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14550

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14551 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14552 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14553

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14554 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14555

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14556 طبيعتمهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14557 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14558 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14559 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14579 تاريخ 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14580 جغرافيا 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14581 علم اطالعات و دانش شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14588 مرمت آثار تاريخي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14591 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14592 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14530 آمار 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14531 رياضيات و كاربردها 15 - زن مرد 
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 دانشگاه زابل -استان سيستان و بلوچستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14532 علوم كامپيوتر 15 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14533 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14534 فيزيك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14535 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14536 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  نوبت دوم 14537 مهندسي عمران 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14538 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14539 مهندسي معماري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14540 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
دومنوبت  14541 مهندسي نقشه برداري 25 - 10 15   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14560 زيست شناسي جانوري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14561 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14562 زيست شناسي گياهي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14563 شيمي كاربردي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14564 شيمي محض 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14565 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 15 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 14566 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14567 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14568 علوم و مهندسي شيالت 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 14569  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14570 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14571 مهندسي اقتصاد كشاورزي 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14572

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14573 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14574

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14575 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14576 مهندسي علوم دامي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14577 مهندسي فضاي سبز 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14578 مهندسي گياه پزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14582 تاريخ 15 - زن مرد 
دوم نوبت 14583 جغرافيا 15 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14584 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14585 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14586 علم اطالعات و دانش شناسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14587 علوم ورزشي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14589 باستان شناسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14590 مرمت آثار تاريخي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14593 آموزش زبان انگليسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14594 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14595 آمار 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

سوابق تحصيليصرفاً با  پرديس خودگردان 14596 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14597 مهندسي عمران 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14598 مهندسي معماري 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14599 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14600

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14601 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14602 جغرافيا 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14603 حقوق 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 14604 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  -استان سيستان و بلوچستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33237 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35653 اقتصاد 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35654 حسابداري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35655 روانشناسي 11 - زن مرد 
آزمونبا  روزانه 35656 علوم ورزشي 10 - 5 5   
 با آزمون روزانه 35657 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35658 مديريت كسب و كار 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35659 مديريت مالي 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33238 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 35660 اقتصاد 2 - زن مرد   
 با آزمون نوبت دوم 35661 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35662 روانشناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35663 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35664 مديريت كسب و كار 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35665 مديريت مالي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14605 آمار 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14606 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14607 فيزيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14615 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14616 شناسي جانوريزيست  35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14617 زيست شناسي گياهي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14618 شيمي كاربردي - 30 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14619 شيمي محض 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14620 اقتصاد كشاورزيمهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14621 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14626 اديان و عرفان 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14627 باستان شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14628 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14629 فلسفه و كالم اسالمي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14638 آموزش زبان انگليسي - 30 زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 14639 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14640 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14608 آمار 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14609 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14610 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14611 فيزيك 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14612 مهندسي شيمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14613 مهندسي معدن 5 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14614 مهندسي مواد و متالورژي 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14622 زمين شناسي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14623 شيمي كاربردي - 5 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14624 شيمي محض 5 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 14625 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14630 اديان و عرفان 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14631 باستان شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14632 علوم قرآن و حديث 5 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 14633 علوم ورزشي 10 - 5 5   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14634 فلسفه و كالم اسالمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14635 صنايع دستي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14636 فرش 5 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 14637 مرمت بناهاي تاريخي 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14641 آموزش زبان انگليسي - 5 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14642 زبان و ادبيات انگليسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14643 مترجمي زبان انگليسي 5 - زن مرد 
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  ايرانشهر –دانشگاه واليت  -استان سيستان و بلوچستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35666 حسابداري 7 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35667 مديريت بازرگاني 7 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35668 مديريت دولتي 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35669 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35670 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35671 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14650 آمار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14651 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14652 علوم كامپيوتر 27 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14653 مهندسي معدن 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14663 زمين شناسي 21 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14664 علوم و مهندسي باغباني 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14665 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14669 تاريخ 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14670 زبان و زبان شناسي 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14671 مديريت كسب و كار 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14672 مردم شناسي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14680 زبان و ادبيات انگليسي 23 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق روزانه 14681 مترجمي زبان انگليسي 23 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14654 آمار 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14655 رياضيات و كاربردها 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14656 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14657 مهندسي برق 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14658 مهندسي صنايع 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14659 مهندسي عمران 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14660 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14661 مهندسي معدن 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14662 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14666 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14667 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  نوبت دوم 14668 علوم و مهندسي محيط زيست 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14673 تاريخ 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14674 زبان و ادبيات عربي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14675 زبان و ادبيات فارسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14676 زبان و زبان شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14677 فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14678 مديريت كسب و كار 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14679 مردم شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14682 انگليسيزبان و ادبيات  5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14683 مترجمي زبان انگليسي 5 - زن مرد 

 مجتمع آموزش عالي سراوان -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 35672 حسابداري 10 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 35673 حسابداري 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14684 مهندسي برق 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14685 مهندسي عمران 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14686 مهندسي كامپيوتر 33 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 14690 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14691 مهندسي اقتصاد كشاورزي 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14692

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14693 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14694 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد 
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 مجتمع آموزش عالي سراوان -استان سيستان و بلوچستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14695 مهندسي علوم دامي 15 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14696 مهندسي گياه پزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14697 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
سوابق تحصيلي صرفاً با روزانه 14698  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14699 كارداني توليد و فرآوري خرما 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14710 اقتصاد 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14687 مهندسي برق 10 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً نوبت دوم 14688 مهندسي عمران 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14689 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14700 علوم و مهندسي باغباني 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14701 مهندسي اقتصاد كشاورزي 2 - زن مرد 

 2 - زن مرد 
آموزش كشاورزي مهندسي ترويج و 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14702

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14703 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14704 مهندسي طبيعت 2 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14705 مهندسي علوم دامي 2 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14706 مهندسي گياه پزشكي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14707 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14708  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14709 كارداني توليد و فرآوري خرما 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14711 اقتصاد 8 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان -استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 35674 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35675 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35676 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35677 حسابداري - 3 زن - 

 زاهدان (محل تحصيل دانشكده صنعت و معدن خاش) -دانشگاه سيستان و بلوچستان  -استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14644 مهندسي معدن 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14645 مهندسي صنايع 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14646 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14647 مهندسي معدن 5 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل) -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه  -استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14648 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 علوم قرآني زاهدان)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14649 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  -استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14842 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - - مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14843 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد 

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -استان سيستان وبلوچستان 
 با آزمون روزانه 35649 اقتصاد 11 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35650 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35651 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14517 اقيانوس شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14518 زيست شناسي دريا 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14519 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14524 مترجمي زبان انگليسي 32 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14514 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14515 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
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 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار -استان سيستان وبلوچستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
نيمسال پذيرش كد رشته   عنوان رشته 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14516 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14520 اقيانوس شناسي 20 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  نوبت دوم 14521 زيست شناسي دريا 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14522 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14523 اقتصاد 15 - زن مرد 

 دانشگاه جهرم -استان فارس 

 20 - زن مرد  
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33239

 با آزمون روزانه 35678 حسابداري 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35679 روانشناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35680 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14883 آمار 20 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 14884 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14885 فيزيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14886 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14887 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 

 دانشگاه شيراز -استان فارس 
 با آزمون روزانه 33240 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33241 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33242 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 10 10 - 20 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

آزمونبا  روزانه 33243  

 با آزمون روزانه 33244 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33245 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35683 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35684 حسابداري 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35685 روانشناسي 7 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35686 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35687 علم اطالعات و دانش شناسي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35688 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35689 گردشگري 9 - 5 4 
 با آزمون روزانه 35690 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35691 صنعتيمديريت  8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35692 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35693 هتلداري 6 - 4 2 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14896 زمين شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14897 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14898 علوم و مهندسي باغباني 20 - 10 10 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14899 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14900

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14901 گياهيمهندسي توليد و ژنتيك  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14902 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14903 مهندسي علوم دامي 20 - 10 10 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14904 مهندسي فضاي سبز 20 - 10 10 

هاي  محل تحصيل دانشكده آموزش
 الكترونيكي

 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 14905 مهندسي برق 80 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده آموزش هاي 
 الكترونيكي

 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 14906 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده آموزش هاي 
 الكترونيكي

سوابق تحصيليصرفاً با  مجازي 14907 حقوق 80 - زن مرد  

محل تحصيل دانشكده آموزش هاي 
 الكترونيكي

 صرفاً با سوابق تحصيلي مجازي 14908  گردشگري 80 - زن مرد
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  دانشگاه شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي استهبان) -استان فارس 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33246 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14914 فيزيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14915 شيمي محض 40 - زن مرد 

 دانشگاه فسا -استان فارس 

 20 - زن مرد  
غذايي(اين رشته علوم و مهندسي صنايع 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33247

 5 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون نوبت دوم 33248

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14916 آمار 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14917 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14918 فيزيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14922 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14919 آمار 10 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 14920 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14921 فيزيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14923 مهندسي طبيعت 10 - زن مرد 

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 35681 روانشناسي 9 - زن مرد  
دومنوبت  35682 روانشناسي 2 - زن مرد   با آزمون 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14888 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14889 علوم مهندسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14890 فيزيك 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 14891 فيزيك مهندسي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14892 رياضيات و كاربردها 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14893 علوم مهندسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14894 فيزيك 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14895 فيزيك مهندسي 2 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 35694 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 مركز آموزش عالي اقليد -استان فارس 
 با آزمون روزانه 35695 روانشناسي 8 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14924 آمار 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14925 رياضيات و كاربردها 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14926 فيزيك 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14927 علوم و مهندسي جنگل 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14928 حديث علوم قرآن و 22 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز -استان فارس 
 با آزمون روزانه 35696 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35697 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35698 حسابداري 3 - زن - 
آزمونبا  نوبت دوم 35699 حسابداري - 3 زن -   

 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  -استان فارس 
 با آزمون روزانه 35700 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35701 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35702 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35703 حسابداري - 3 - مرد 

 دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب) -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14909 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد  خوابگاه و امكانات رفاهي دارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14910 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14911 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14912 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14913 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
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  مركز آموزش عالي ممسني -استان فارس 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 14929 كارداني نقشه برداري ژيودزي 100 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 14930 كارداني نقشه برداري ژيودزي 20 - زن مرد 

 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  -استان قزوين 
 با آزمون روزانه 35704 حسابداري 9 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35705 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35706 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35707 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35708 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15454 زمين شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15455 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15456 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15457 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 

 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه -استان قزوين 
 با آزمون روزانه 35709 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35710 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35711 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35712 حسابداري - 3 زن - 

 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15458 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15459 فيزيك مهندسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15460 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15461 علوم مهندسي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15462 فيزيك مهندسي 10 - زن مرد 

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) -استان قم 
 با آزمون روزانه 35713 حسابداري 8 - زن مرد  توضيحات در بخش پيوست ها

 با آزمون روزانه 35714 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد در بخش پيوست هاتوضيحات 
 با آزمون روزانه 35715 مديريت دولتي 8 - زن مرد توضيحات در بخش پيوست ها
 با آزمون روزانه 35716 مديريت مالي 8 - زن مرد توضيحات در بخش پيوست ها

 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان قم 
 با آزمون روزانه 35717 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم

 دانشگاه قم -استان قم 
 با آزمون روزانه 35718 اقتصاد 16 - 8 8  
 با آزمون روزانه 35719 حسابداري 16 - 8 8 
آزمونبا  روزانه 35720 شيمي كاربردي 56 - 28 28   
 با آزمون روزانه 35721 علم اطالعات و دانش شناسي 17 - 8 9 
 با آزمون روزانه 35722 علوم ورزشي 16 - 8 8 
 با آزمون روزانه 35723 مديريت بازرگاني 16 - 8 8 
 با آزمون روزانه 35724 مديريت صنعتي 16 - 8 8 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15723 آمار 65 - 30 35 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15724 رياضيات و كاربردها 80 - 40 40 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15725 فيزيك 80 - 40 40 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15726 زيست شناسي جانوري 60 - 30 30 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15727 زيست شناسي گياهي 30 - زن - 

 قم -دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  -استان قم 
بصورت شرايط  –پذيرش براي بهمن ماه 
شرايط در بخش  -خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبانپيوست
اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته 
استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير 
مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني 

  اين سازمان اعالم خواهد شد).

 با آزمون روزانه 35725 تربيت مروج سياسي - 8 - مرد

 با آزمون روزانه 35726 مديريت فرهنگي و هنري - 8 - مرد

 با آزمون روزانه 35727 مربيگري عقيدتي - 8 - مرد
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  قم –دانشگاه حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  -استان قم 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35728 حسابداري 8 - زن -  
 با آزمون روزانه 35729 روانشناسي 7 - زن - 
 با آزمون روزانه 35730 علوم قرآن و حديث 5 - زن - 
 با آزمون روزانه 35731 مديريت بازرگاني 8 - زن - 
 با آزمون روزانه 35732 مديريت كسب و كار 6 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15728 فرش 30 - زن - 

 سنندج -كردستان  دانشگاه -استان كردستان 
 با آزمون روزانه 33250 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33251 زيست فناوري 45 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33252 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35733 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35734 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35735 روانشناسي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35736 شيمي كاربردي - 28 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35737 علوم ورزشي - 16 8 8 

 با آزمون روزانه 35738 فقه شافعي 9 - زن مرد ويژه اهل سنت
آزمونبا  روزانه 35739 گردشگري 11 - زن مرد   
 با آزمون روزانه 35740 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33253 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 7 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35741 حسابداري - 11 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15895 آمار 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15896 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15897 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15898 فيزيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15899 فيزيك مهندسي 30 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
رشته  مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15900

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15903 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15904 شيمي محض 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15905 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15906 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15907 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15908 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15909

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15910 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15911 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15912

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15913 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15914 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15915 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15916 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15917 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15931 زبان و ادبيات كردي 35 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 15932 نوازندگي موسيقي ايراني 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15901 علوم و مهندسي آب 7 - زن مرد 

 7 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15902

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15918 علوم و مهندسي باغباني 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15919 علوم و مهندسي جنگل 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15920 علوم و مهندسي خاك 7 - زن مرد 
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 سنندج -دانشگاه كردستان  -استان كردستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15921 علوم و مهندسي شيالت 7 - زن مرد

 7 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15922

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15923 علوم و مهندسي محيط زيست 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15924 مهندسي اقتصاد كشاورزي 7 - زن مرد 

 7 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15925

با سوابق تحصيليصرفاً  نوبت دوم 15926 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 7 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15927 مهندسي طبيعت 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15928 مهندسي علوم دامي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15929 مهندسي فضاي سبز 7 - زن مرد 
دومنوبت  15930 مهندسي گياه پزشكي 7 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج -استان كردستان 
 با آزمون روزانه 35742 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35743 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35744 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35745 حسابداري - 3 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16076 مهندسي حرفه اي معماري - 20 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16079 طراحي لباس - 20 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16077 مهندسي حرفه اي معماري 10 - زن - 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 16078 مهندسي حرفه اي معماري - 10 زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16080 طراحي لباس 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16081 طراحي لباس - 10 زن - 

 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه -استان كردستان 
 با آزمون روزانه 35746 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35747 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35748 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35749 حسابداري - 3 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16082 مهندسي حرفه اي معماري 20 - - مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 16083 مهندسي حرفه اي معماري - 20 - مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16084 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16085 مهندسي حرفه اي معماري 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16086 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 

 واحد سنندج -اسالمي استان كردستان دانشگاه آزاد  -استان كردستان 
 با آزمون آزاد تمام وقت 33254 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  

 سنندج (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي و علوم پايه بيجار) -دانشگاه كردستان  -استان كردستان 
تغيير رشته، انتقالي و مهماني از دانشكده 

بيجار به فني مهندسي و علوم پايه 
پرديس شهر سنندج تحت هيچ شرايطي 

  پذير نيست.امكان
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15933 آمار 20 - زن مرد

تغيير رشته، انتقالي و مهماني از دانشكده 
فني مهندسي و علوم پايه بيجار به 

پرديس شهر سنندج تحت هيچ شرايطي 
 پذير نيست.امكان

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15934 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد

تغيير رشته، انتقالي و مهماني از دانشكده 
فني و مهندسي و علوم پايه بيجار به 

پرديس شهر سنندج تحت هيچ شرايطي 
 پذير نيست.امكان

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15935 فرش 30 - زن مرد

 تحصيل دانشكده صنعت و معدن قروه)سنندج (محل  -دانشگاه كردستان  -استان كردستان 
تغيير رشته، انتقالي و مهماني از دانشكده 

صنعت و معدت قروه به پرديس شهر سنندج 
  پذير نيست.تحت هيچ شرايطي امكان

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15936 مهندسي انرژي 30 - زن مرد

تغيير رشته، انتقالي و مهماني از دانشكده 
قروه به پرديس شهر سنندج صنعت و معدت 

 پذير نيست.تحت هيچ شرايطي امكان
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 15937 مهندسي صنايع 30 - زن مرد
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  دانشگاه شهيد باهنر كرمان -استان كرمان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33255 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - 15 15  
 با آزمون روزانه 33256 بهداشت و بازرسي گوشت 15 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33257 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33258 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 20 - زن مرد 

مهندسي صنايع غذايي(اين رشته علوم و 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون روزانه 33259
 با آزمون روزانه 35751 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35752 حسابداري 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35753 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35754 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35755 شيمي محض 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35756 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35757 علوم ورزشي 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 35758 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
آزمونبا  نوبت دوم 33260 دكتري عمومي دامپزشكي - 30 15 15   
 با آزمون نوبت دوم 33261 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35759 اقتصاد 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35760 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35761 روانشناسي 3 - زن مرد 
دوم نوبت 35762 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد   با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 35763 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16144 آمار 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16145 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 كشاورزي است)متعلق به گروه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16146

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16151 زمين شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16152 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16153 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16154 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16155 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16156 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 16157 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16158 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16147 آمار 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16148 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 16149 فيزيك 7 - زن مرد   

 8 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16150

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16159 زمين شناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16160 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16161 زيست شناسي گياهي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16162 شيمي كاربردي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16163 شيمي محض 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16164 علوم و مهندسي باغباني 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16165 علوم و مهندسي خاك 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16166

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16167 مهندسي اقتصاد كشاورزي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16168 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16169 مهندسي علوم دامي 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16170 مهندسي گياه پزشكي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16171 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16172 علوم ورزشي 15 - 8 7 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16173 فرش 10 - زن مرد 
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  دانشگاه جيرفت -استان كرمان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35750 شيمي كاربردي 22 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16102 رياضيات و كاربردها 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16103 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 گروه كشاورزي است)متعلق به 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16104

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16111 زيست شناسي جانوري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16112 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16113 شيمي محض 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16114 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16115 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16116 علوم و مهندسي شيالت 15 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 گروه كشاورزي است)متعلق به 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16117

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16118 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16119 مهندسي اقتصاد كشاورزي 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16120

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16121 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16122 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16123 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16124 گياه پزشكيمهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16139 باستان شناسي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16105 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16106 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16107 مهندسي برق 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16108 مهندسي عمران 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16109 مهندسي مكانيك 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16110

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16125 زيست شناسي گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16126 شيمي كاربردي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16127 شيمي محض 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16128 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16129 علوم و مهندسي خاك 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16130 علوم و مهندسي شيالت 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16131

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16132 علوم و مهندسي محيط زيست 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16133 مهندسي اقتصاد كشاورزي 5 - زن مرد 

 2 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 16134  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16135 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16136 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16137 مهندسي علوم دامي 5 - زن مرد 
دومنوبت  16138 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16140 باستان شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16141 تاريخ 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16142 جغرافيا 5 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً نوبت دوم 16143 زبان و ادبيات فارسي 5 - زن مرد   

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي بافت) -استان كرمان 
 با آزمون روزانه 35764 اقتصاد 11 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35765 حسابداري 8 - زن مرد 
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 دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي بافت) -استان كرمان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35766 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 35767 حسابداري 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35768 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16174 اقتصاد 35 - زن مرد 

 دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان -استان كرمان 
 با آزمون روزانه 35769 اقتصاد 12 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35770 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35771 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35772 ورزشيعلوم  8 - زن - 
 با آزمون روزانه 35773 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35774 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 با آزمون روزانه 35779 مديريت كسب و كار 9 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 35775 اقتصاد 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35776 حسابداري 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35777 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35778 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 با آزمون نوبت دوم 35780 مديريت كسب و كار 3 - زن -
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16187 آمار 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16188 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16189 فيزيك 40 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 16190 فيزيك مهندسي 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16194 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16195 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16196 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16197 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16203 ايران شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16204 زبان و زبان شناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16205 علوم ورزشي 25 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16206 فلسفه و كالم اسالمي 30 - زن مرد 

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16211 علوم قرآن و حديث 30 - زن -

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16214 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن -

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16191 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16192 فيزيك 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16193 فيزيك مهندسي 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16198 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16199 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16200 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16201 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16202 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16207 ايران شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16208 علوم قرآن و حديث 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16209 فلسفه و كالم اسالمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16210 زبان و ادبيات انگليسي 10 - زن مرد 

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16212 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن -

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16213 علوم قرآن و حديث 10 - زن -

محل تحصيل دانشكده علوم انساني 
 حضرت نرجس(س) ويژه خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16215 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن -
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  شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  -استان كرمان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35781 حسابداري 8 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35782 حسابداري - 8 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35783 حسابداري 2 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35784 حسابداري - 2 - مرد 

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور) -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16175 فرش 50 - زن مرد  

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي معدن زرند) -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16176 مهندسي معدن 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16177 كارداني معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16178 مهندسي معدن 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16179 كارداني معماري 50 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي سيرجان -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16180 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16181 علوم كامپيوتر 37 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16182 فيزيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16183 رياضيات و كاربردها 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16184 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16185 فيزيك 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16186 مهندسي انرژي 15 - زن مرد 

 مجتمع آموزش عالي بم -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16216 آمار 18 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16217 رياضيات و كاربردها 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16218 علوم كامپيوتر 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16219 علوم مهندسي 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16226 گردشگري 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16227 هتلداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16228 كارداني حرفه اي گردشگري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16229 كارداني هتلداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16234 انگليسيمترجمي زبان  47 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16220 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16221 علوم مهندسي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16222 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16223 عمرانمهندسي  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16224 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16225 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16230 گردشگري 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16231 هتلداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16232 كارداني حرفه اي گردشگري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16233 كارداني هتلداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16235 مترجمي زبان انگليسي 10 - زن مرد 

 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  -كرمان  استان
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16423 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16424 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16425 مهندسي حرفه اي معماري 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16426 مهندسي حرفه اي معماري - 10 زن - 

 كرمانشاه -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه 
 با آزمون روزانه 33262 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33263 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33264 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35785 اقتصاد 27 - زن مرد 
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 كرمانشاه -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35786 تاريخ اسالم 8 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35787 حسابداري 21 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35788 روانشناسي 18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35789 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35790 شيمي محض 32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35791 علوم ورزشي 21 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33265 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33266 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16522 آمار 50 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 16523 رياضيات و كاربردها 50 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16524 فيزيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16525 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16528 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق روزانه 16529 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16530 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16531 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16532 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
 مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16533

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16534 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16535 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16536 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16537 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16546 علم اطالعات و دانش شناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16547 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 16526 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد   

 15 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16527

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16538 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 16539 علوم و مهندسي جنگل 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16540 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16541

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16542 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16543 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16544 مهندسي علوم دامي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16545 مهندسي گياه پزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16548 علوم ورزشي 40 - زن مرد 

 كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود) -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه 
هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 

دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
  هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 با آزمون روزانه 35792 حسابداري 11 - زن مرد

انتقال ( مهماني و انتقال هرگونه نقل و 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 با آزمون روزانه 35793 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 با آزمون روزانه 35794 مديريت مالي 11 - زن مرد

 كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده كشاورزي سنقر (ويژه پسران)) -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه 
هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 

دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
  هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16549 ماشين هاي صنايع غذاييمهندسي  25 - - مرد
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 كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده كشاورزي سنقر (ويژه پسران)) -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16550 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - - مرد

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 20 - - مرد
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16551

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16552 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 10 - - مرد

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16553 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 10 - - مرد

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

 10 - - مرد
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16554

 (محل تحصيل دانشكده فني اسالم آباد غرب) كرمانشاه -دانشگاه رازي  -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16555 مهندسي عمران 25 - زن مرد  

هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال 
دائم) به دانشگاههاي ديگر يا دانشكده 
 هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست

با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 16556 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد  

 دانشگاه صنعتي كرمانشاه -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16557 فيزيك مهندسي 17 - زن مرد  

سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان كرمانشاه 
 كرمانشاه)

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16558 و حديث علوم قرآن 40 - 20 20  

 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16729 مهندسي حرفه اي معماري 20 - - مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16730 مهندسي حرفه اي معماري - 20 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16731 مهندسي حرفه اي معماري 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16732 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 

 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16733 طراحي لباس - 20 زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16734 طراحي لباس 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16735 طراحي لباس - 10 زن - 

 دانشگاه ياسوج -استان كهگيلويه و بويراحمد 
 با آزمون روزانه 35795 اقتصاد 12 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35796 روانشناسي 12 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35797 اقتصاد 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35798 روانشناسي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16779 آمار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16780 رياضيات و كاربردها 65 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16781 فيزيك 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16785 زيست شناسي گياهي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16786 شيمي محض 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16787 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 16788 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16789 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16790 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16791 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16792 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
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 دانشگاه ياسوج -استان كهگيلويه و بويراحمد  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16782 آمار 10 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16783 كاربردهارياضيات و  5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16784 فيزيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16793 زيست شناسي گياهي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16794 شيمي محض 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16795 مهندسي جنگلعلوم و  5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16796 علوم و مهندسي خاك 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16797 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16798 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16799 مهندسي علوم دامي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16800 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16801 فلسفه 10 - زن مرد 

 نفت وگاز گچساران)دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده  -استان كهگيلويه و بويراحمد 
 با آزمون روزانه 35799 شيمي كاربردي 36 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 35800 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16802 كارداني فني جوشكاري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16803 مهندسي انرژي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16804 كارداني فني جوشكاري 10 - زن مرد 

 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه -استان كهگيلويه و بويراحمد 
 با آزمون روزانه 35801 حسابداري 7 - زن -  محدوديت در واگذاري خوابگاه
آزمون با روزانه 35802 حسابداري - 7 زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه  

 با آزمون نوبت دوم 35803 حسابداري 2 - زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه
 با آزمون نوبت دوم 35804 حسابداري - 2 زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه

 گرگان -دانشگاه گلستان  -استان گلستان 
 با آزمون روزانه 33267 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35805 اقتصاد 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35806 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35807 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35808 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33268 زيست شناسي جانوري 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35809 اقتصاد 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35810 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35811 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35812 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16941 آمار 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16942 رياضيات و كاربردها 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16943 فيزيك 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16947 زمين شناسي 39 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16948 زيست شناسي گياهي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16950 علوم ورزشي 30 - 15 15 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16944 آمار 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16945 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16946 فيزيك 2 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 16949 زيست شناسي گياهي 2 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16951 علوم ورزشي 10 - 5 5 

 دانشگاه گنبد -استان گلستان 
 با آزمون روزانه 33269 زيست شناسي سلولي و مولكولي 34 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 35813 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35814 حسابداري 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35815 روانشناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35816 مديريت كسب و كار 5 - زن مرد 
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 دانشگاه گنبد -استان گلستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35817 حسابداريكارداني  11 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 35818 مديريت مالي 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16952 آمار 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16953 رياضيات و كاربردها 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16954 فيزيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16955 زيست شناسي جانوري 34 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16956 زيست شناسي دريا 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16957 زيست شناسي گياهي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16958 شيمي محض 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16959 علوم و مهندسي شيالت 11 - زن مرد 

 6 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16960

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16961 مهندسي علوم دامي 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16962 آزمايشگاهيكارداني شيمي  30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16964 علوم قرآن و حديث 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16965 علوم ورزشي 30 - 15 15 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16966 فلسفه و كالم اسالمي 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16967 زبان روسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16968 زبان و ادبيات انگليسي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16963 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 

 آزادشهر (ويژه دختران))دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني  -استان گلستان 
 با آزمون روزانه 35819 مديريت بازرگاني 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35820 مديريت بيمه 6 - زن - 
 با آزمون روزانه 35821 مديريت صنعتي 6 - زن - 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان -استان گلستان 
 با آزمون روزانه 35822 حسابداري 6 - زن -  

 با آزمون روزانه 35823 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35824 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35825 حسابداري - 3 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17072 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 20 زن - 
با سوابق تحصيليصرفاً  نوبت دوم 17073 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 5 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17074 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 5 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17075 مهندسي حرفه اي معماري - 5 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17076 طراحي لباس - 5 زن - 

 امام علي(ع) -پسران كردكوي اي دانشكده فني و حرفه -استان گلستان 
 با آزمون روزانه 35826 حسابداري 8 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35827 حسابداري - 8 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35828 حسابداري 2 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35829 حسابداري - 2 - مرد 

 گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16906 علوم و مهندسي آب 30 - زن مرد  

 30 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16907

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16911 علوم و مهندسي باغباني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16912 علوم و مهندسي جنگل 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16913 علوم و مهندسي خاك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16914 علوم و مهندسي شيالت 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 گروه كشاورزي است) متعلق به
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16915

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16916 علوم و مهندسي محيط زيست 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16917 مهندسي اقتصاد كشاورزي 30 - زن مرد 
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 گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  -استان گلستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   30 - زن مرد
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16918

با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 16919 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 30 - زن مرد   

 30 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16920

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16921 مهندسي صنايع مبلمان 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16922 مهندسي طبيعت 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16923 علوم داميمهندسي  30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16924 مهندسي فضاي سبز 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16925 مهندسي گياه پزشكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16908 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16909 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16910

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16926 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16927 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16928 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16929 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16930

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16931 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16932 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16933

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16934 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16935

دومنوبت  16936 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد   صرفاً با سوابق تحصيلي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16937 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16938 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16939 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16940 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 

 دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي مينودشت) -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 16969 كارداني نقشه برداري ژيودزي 40 - زن مرد  

 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17069 حرفه اي كامپيوترمهندسي  - 20 - مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17070 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17071 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد 

 كتولآباد اي پسران عليآموزشكده فني و حرفه -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17077 مهندسي حرفه اي معماري - 20 - مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17078 مهندسي حرفه اي معماري 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17079 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 

 رشت -دانشگاه گيالن  -استان گيالن 
 با آزمون روزانه 33270 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33271 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 20 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون روزانه 33272
 با آزمون روزانه 33273 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35830 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35831 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35832 روانشناسي 12 - زن مرد 
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 رشت -دانشگاه گيالن  -استان گيالن  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

تحصيلي دوره محل  نحوه پذيرش 
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون روزانه 35833 شيمي كاربردي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35834 شيمي محض 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35835 علوم ورزشي 22 - 11 11 
 با آزمون روزانه 35836 گردشگري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35837 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35838 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35839 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33274 زيست شناسي جانوري 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33275 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 15 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون نوبت دوم 33276
 با آزمون نوبت دوم 33277 مهندسي گياه پزشكي 15 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35840 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35841 حسابداري 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35842 روانشناسي 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35843 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35844 شيمي محض 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35845 علوم ورزشي 6 - 3 3 
 با آزمون نوبت دوم 35846 گردشگري 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35847 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35848 مديريت صنعتي 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17188 زيست شناسي دريا 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17189 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 17190 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17191 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17192 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17193 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17202 زبان روسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17187 فيزيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17194 زيست شناسي دريا 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17195 زيست شناسي گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17196 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17197 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17198 مهندسي اقتصاد كشاورزي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17199 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17200 مهندسي علوم دامي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17201 علوم قرآن و حديث 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17203 زبان روسي 10 - زن مرد 

 سرااي صومعهدانشكده فني و حرفه -استان گيالن 
 با آزمون روزانه 35849 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35850 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35851 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35852 حسابداري - 3 - مرد 

 رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا) -دانشگاه گيالن  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17205 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17206 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17207 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 17208 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17209 علوم و مهندسي جنگل 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17210 علوم و مهندسي شيالت 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17211 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17212 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد 
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  رشت (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن(واجارگاه رودسر)) -دانشگاه گيالن  -استان گيالن 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

دانشجويان دانشكده امكان ادامه تحصيل 
واجارگاه ) به صورت  -فني شرق (رودسر 

ميهمان و انتقال در دانشكده فني رشت 
  وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17204 علوم مهندسي 10 - زن مرد

 خرم آباد -دانشگاه لرستان  -استان لرستان 
آزمونبا  روزانه 33278 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد    

 با آزمون روزانه 33279 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33280 ميكروبيولوژي 35 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35855 اقتصاد 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35856 حسابداري 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35857 روانشناسي 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35858 شيمي كاربردي 28 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35859 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35860 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33281 دكتري عمومي دامپزشكي - 30 زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35861 حسابداري 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17497 آمار 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17498 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17499 فيزيك 35 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 17500  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17501 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17502 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17503 زيست شناسي گياهي 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 17504 شيمي محض 35 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17505 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17506 علوم و مهندسي جنگل 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17507 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17508 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17509 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17510 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17511 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17512 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17513 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17514 فلسفه و كالم اسالمي 30 - زن مرد 

 بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  -استان لرستان 
 با آزمون روزانه 35853 اقتصاد 13 - زن مرد  

 با آزمون نوبت دوم 35854 اقتصاد 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17485 رياضيات و كاربردها 33 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17486 فيزيك 33 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17489 شيمي محض 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17491 زبان و زبان شناسي 33 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17492 علوم قرآن و حديث 36 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17495 آموزش زبان انگليسي 42 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 17487 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17488 فيزيك 2 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17490 شيمي محض 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17493 زبان و زبان شناسي 2 - زن مرد 

تحصيلي صرفاً با سوابق نوبت دوم 17494 علوم قرآن و حديث 5 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17496 آموزش زبان انگليسي 5 - زن مرد 
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  خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر (ويژه دختران)) -دانشگاه لرستان  -استان لرستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 35862 مديريت بازرگاني 9 - زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17515 مهندسي كامپيوتر 25 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17516 جغرافيا 25 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17517 مديريت صنعتي 30 - زن - 

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر (ويژه پسران)) -دانشگاه لرستان  - استان لرستان
 با آزمون روزانه 35863 حسابداري 9 - - مرد  

 با آزمون روزانه 35864 روانشناسي 9 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17518 مهندسي كامپيوتر 25 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17519 علوم ورزشي 30 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17520 آموزش زبان انگليسي 30 - - مرد 

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد (ويژه پسران)) -دانشگاه لرستان  -استان لرستان 
 با آزمون روزانه 35865 حسابداري 9 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35866 روانشناسي 9 - - مرد 
 با آزمون روزانه 35867 مديريت بازرگاني 9 - - مرد 

 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه -استان لرستان 
 با آزمون روزانه 35868 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35869 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35870 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35871 حسابداري - 3 - مرد 

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت (ويژه دختران)) -دانشگاه لرستان  -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17521 رياضيات و كاربردها 25 - زن -  
سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 17522 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن -   

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17670 طراحي لباس - 15 زن -  
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17671 طراحي لباس 10 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17672 طراحي لباس - 10 زن - 

 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه -لرستان استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17673 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 10 - مرد  

 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 33282 بهداشت مواد غذايي 24 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33283 جانوريزيست شناسي  18 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33284 زيست شناسي سلولي و مولكولي 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33285 زيست فناوري 24 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33286 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 22 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33287 كارداني دامپزشكي 35 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33288 بهداشت مواد غذايي 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33289 زيست شناسي جانوري 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33290 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33291 زيست فناوري 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33292 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33293 كارداني دامپزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17701 بهداشت و بازرسي گوشت 24 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 17702  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17703 بهداشت و بازرسي گوشت 8 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17704
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  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 30 - زن مرد  
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 با آزمون روزانه 33294

 با آزمون روزانه 33295 مهندسي گياه پزشكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17710 علوم و مهندسي باغباني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17711 علوم و مهندسي جنگل 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17712 علوم و مهندسي خاك 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 17713 علوم و مهندسي شيالت 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17714 مهندسي اقتصاد كشاورزي 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17715

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17716 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 30 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17717

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17718 مهندسي صنايع مبلمان 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17719 مهندسي طبيعت 30 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با روزانه 17720 مهندسي علوم دامي 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17708 علوم و مهندسي آب 16 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17709

سوابق تحصيليصرفاً با  نوبت دوم 17721 علوم و مهندسي باغباني 12 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17722 علوم و مهندسي جنگل 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17723 علوم و مهندسي خاك 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17724 علوم و مهندسي شيالت 16 - زن مرد 

 16 - زن مرد 
غذايي(اين رشته  علوم و مهندسي صنايع

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17725

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17726 مهندسي اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17727

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17728 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 16 - زن مرد 

 12 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17729

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17730 مهندسي صنايع مبلمان 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17731 مهندسي طبيعت 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17732 مهندسي علوم دامي 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17733 مهندسي گياه پزشكي 16 - زن مرد 

 بابلسر -دانشگاه مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 33296 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33297 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33298 ميكروبيولوژي 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35872 اقتصاد 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35873 حسابداري 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35874 روانشناسي 7 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35875 شيمي كاربردي 30 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35876 شيمي محض 32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35877 علوم ورزشي 16 - 8 8 
 با آزمون روزانه 35878 گردشگري 6 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35879 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35880 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33299 زيست شناسي جانوري 15 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33300 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33301 ميكروبيولوژي 10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35881 اقتصاد 10 - زن مرد 
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 بابلسر -دانشگاه مازندران  -مازندران استان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون نوبت دوم 35882 حسابداري 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 35883 روانشناسي 4 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35884 كاربرديشيمي  16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35885 شيمي محض 16 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35886 علوم ورزشي 6 - 3 3 
 با آزمون نوبت دوم 35887 گردشگري 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35888 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35889 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17735 فيزيك 80 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17739 اقيانوس شناسي 35 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17740 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 

تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 17744 زبان روسي 20 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17736 آمار 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17737 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17738 فيزيك 35 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17741 اقيانوس شناسي 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17742 زيست شناسي گياهي 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17743 علوم قرآن و حديث 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17745 زبان روسي 10 - زن مرد 

 دانشكده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري(نوشهر))بابلسر (محل تحصيل  -دانشگاه مازندران  -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 35890 گردشگري 11 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 35891 گردشگري 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17746 مردم شناسي 35 - زن مرد 

تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 17749 هنرهاي صناعي 38 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17747 باستان شناسي 18 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17748 مردم شناسي 15 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17750 هنرهاي صناعي 17 - زن مرد 

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري -استان مازندران 
 با آزمون روزانه 35892 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35893 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35894 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35895 حسابداري - 3 زن - 

 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه -استان مازندران 
آزمونبا  روزانه 35896 حسابداري 6 - - مرد    
 با آزمون روزانه 35897 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35898 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35899 حسابداري - 3 - مرد 

 واحد بابل -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  -استان مازندران 
وقتآزاد تمام  33302 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد    با آزمون 

 تهران (محل تحصيل پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران) -دانشگاه شهيد بهشتي  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17705 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد  

 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17706 كاربردهارياضيات و  41 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17707 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 17734 علوم قرآن و حديث 40 - 20 20  
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  دانشگاه اراك -استان مركزي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33303 زيست شناسي سلولي و مولكولي 45 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35900 اقتصاد 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35901 روانشناسي 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35902 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35903 شيمي محض - 40 زن مرد 
 با آزمون روزانه 35904 علوم ورزشي 18 - 9 9 
 با آزمون روزانه 35905 مديريت صنعتي 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18483 آمار 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18484 رياضيات و كاربردها 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18485 فيزيك - 50 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18486 فيزيك مهندسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18488 شناسي جانوري زيست - 50 زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18489 زيست شناسي گياهي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18490 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 18491 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18492 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18493

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18497 صنايع دستي 40 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
مكانيك بيوسيستم (اين رشته مهندسي 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18487

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18494 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18495 علوم و مهندسي محيط زيست 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18496 علوم داميمهندسي  5 - زن مرد 

 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه -استان مركزي 
 با آزمون روزانه 35906 حسابداري 6 - زن -  
 با آزمون روزانه 35907 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35908 حسابداري 3 - زن - 
دومنوبت  35909 حسابداري - 3 زن -   با آزمون 

 دانشگاه تفرش -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18498 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18499 فيزيك 25 - زن مرد 

 علوم قرآني خمين)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18500 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 مركز آموزش عالي محالت -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18501 علوم كامپيوتر 32 - زن مرد  

 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  -استان هرمزگان 
 با آزمون روزانه 35910 حسابداري 8 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35911 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35912 شيمي محض 20 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35913 علوم ورزشي 8 - 4 4 
 با آزمون روزانه 35914 مديريت امور گمركي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35915 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35916 مديريت دولتي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35917 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35918 حسابداري 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35919 روانشناسي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35920 مديريت امور گمركي 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35921 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35922 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
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 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  -استان هرمزگان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

   با آزمون نوبت دوم 35923 مديريت صنعتي 2 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18680 آمار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18681 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18682 اقيانوس شناسي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18683 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18684 زيست شناسي دريا 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18685 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18686 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18687 اقيانوس شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18688 زمين شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18689 زيست شناسي دريا 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18690 شيمي محض 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18691 علوم و مهندسي شيالت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18692 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18693 علوم ورزشي 4 - 2 2 

 علوم قرآني بندر عباس)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18679 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب) -دانشگاه هرمزگان  -استان هرمزگان 
امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 

مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 
  هرمزگان وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18694 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18695 مهندسي صنايع 30 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
آموزش عالي ميناب به دانشگاه مجتمع 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18699 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18700 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18701 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18702 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18696 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد

انتقال دانشجويان از امكان مهماني و 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18697 مهندسي صنايع 5 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18698 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18703 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
به دانشگاه مجتمع آموزش عالي ميناب 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18704 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
تحصيليصرفاً با سوابق  نوبت دوم 18705 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد  

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از 
مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه 

 هرمزگان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18706 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد
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  اي مينابآموزشكده فني و حرفه -استان هرمزگان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كد رشته   رشتهعنوان  پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18851 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 25 - - مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18852 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 25 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18853 مهندسي حرفه اي كامپيوتر 5 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18854 مهندسي حرفه اي كامپيوتر - 5 - مرد 

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش) -استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18665 مهندسي صنايع 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18666 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18667 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18668 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18669 حقوق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18670 علوم ورزشي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18671 مديريت مالي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18672 طراحي صنعتي 30 - زن مرد 

 خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي شريف  -استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18673 مهندسي صنايع 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18674 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18675 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18676 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18677 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 18678 مهندسي هوافضا 30 - زن مرد 

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  -استان همدان 
 با آزمون روزانه 33304 بهداشت مواد غذايي 35 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33305 زيست شناسي سلولي و مولكولي 31 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33306 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 35 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 33307 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35924 اقتصاد 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35925 حسابداري 12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35926 روانشناسي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35927 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35928 شيمي محض 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35929 علوم ورزشي 12 - 6 6 
 با آزمون روزانه 35930 مديريت كسب و كار 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18864 آمار 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18865 رياضيات و كاربردها 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18866 فيزيك 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18867 زمين شناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18868 زيست شناسي گياهي 31 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18869 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18870 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18871

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18872 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18873 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18874 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18875 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18876 علوم و مهندسي خاك 5 - زن مرد 

 5 - زن مرد 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18877

 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18878 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18879 مهندسي علوم دامي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18880 مهندسي گياه پزشكي 5 - زن مرد 
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  دانشگاه مالير -استان همدان 

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
كد رشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
  اول  دوم  زن  مرد

 با آزمون روزانه 33308 زيست فناوري 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 33309 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35935 روانشناسي 17 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35936 كاربرديشيمي  32 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35937 علوم ورزشي 16 - 8 8 
 با آزمون روزانه 35938 مديريت كسب و كار 9 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33310 زيست فناوري 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 33311 ميكروبيولوژي 5 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35939 روانشناسي 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35940 مديريت كسب و كار 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18892 آمار 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18893 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18894 علوم كامپيوتر 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18895 فيزيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18897 زيست شناسي گياهي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18898 علوم و مهندسي باغباني 15 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  روزانه 18899 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18900 علوم و مهندسي شيالت 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18901 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18902 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18903 مبلمانمهندسي صنايع  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18904 مهندسي طبيعت 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18905 مهندسي علوم دامي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18906 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18896 كامپيوترعلوم  15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18907 شيمي كاربردي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18908 مهندسي علوم دامي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18909 علوم ورزشي 10 - 5 5 

 همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن) -دانشگاه بوعلي سينا  -استان همدان 
امكان مهمان و انتقال به پرديس 

 با آزمون روزانه 35931 مديريت بازرگاني 11 - - مرد  اصلي(دانشگاه بوعلي سينا) وجود ندارد.

امكان مهمان و انتقال به پرديس 
اصلي(دانشگاه بوعلي سينا) وجود ندارد.  با آزمون روزانه 35932 مديريت دولتي 11 - - مرد

امكان مهمان و انتقال پرديس اصلي(به 
 دانشگاه بوعلي سينا) وجود ندارد.

 با آزمون روزانه 35933 مديريت صنعتي 11 - - مرد

 اسد آباد همدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  -استان همدان 
 با آزمون روزانه 35934 شيمي كاربردي 14 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18887 علوم و مهندسي باغباني 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18888 مهندسي اقتصاد كشاورزي 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18889 مهندسي فضاي سبز 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18890 اسالميتاريخ و تمدن ملل  15 - زن مرد 

 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  -استان همدان 
 با آزمون روزانه 35941 حسابداري 6 - زن -  

 با آزمون روزانه 35942 حسابداري - 6 زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35943 حسابداري 3 - زن - 
 با آزمون نوبت دوم 35944 حسابداري - 3 زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 19043 مهندسي حرفه اي معماري - 10 زن - 

 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه -استان همدان 
 با آزمون روزانه 35945 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35946 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35947 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35948 حسابداري - 3 - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 19044 مهندسي حرفه اي معماري 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 19045 مهندسي حرفه اي معماري - 10 - مرد 
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  همدان (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي تويسركان) -بوعلي سينا دانشگاه  -استان همدان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
  عنوان رشته پذيرش نيمسال

كد رشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

  اول  دوم  زن  مرد
هرگونه مهماني و انتقال به پرديس اصلي 

(دانشگاه بوعلي سينا) مطلقا ممنوع مي 
داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. 
  باشد.

 20 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18881

 همدان (محل تحصيل دانشكده صنايع غذايي بهار (ويژه خواهران)) -دانشگاه بوعلي سينا  -استان همدان 

غير بومي خوابگاه به تمامي دانشجويان 
 20 - زن -  داده خواهد شد.

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18882

به تمامي دانشجويان غير بومي خوابگاه 
 داده خواهد شد.

 15 - زن -
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 كشاورزي است)متعلق به گروه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18883

 همدان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (ويژه خواهران)) -دانشگاه بوعلي سينا  -استان همدان 

داراي خوابگاه مي باشد . امكان مهمان و 
يا انتقال به پرديس اصلي(دانشگاه بوعلي 

  سينا) به هيچ عنوان وجود ندارد.
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18884 شيمي كاربردي 30 - زن -

داراي خوابگاه مي باشد . امكان مهمان و 
انتقال به پرديس اصلي (دانشگاه بوعلي 

 سينا) به هيچ عنوان وجود ندارد .

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18885 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن -

. امكان مهمان و داراي خوابگاه مي باشد 
يا انتقال به پرديس اصلي(دانشگاه بوعلي 

 سينا) به هيچ عنوان وجود ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18886 علوم ورزشي 30 - زن -

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 18891 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  

 دانشگاه اردكان -استان يزد 
 با آزمون روزانه 33312 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 24 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33313 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35949 اقتصاد 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35950 روانشناسي 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35951 علوم ورزشي 6 - 3 3 
 با آزمون روزانه 35952 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35953 مديريت دولتي 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19083 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19084 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19085 مهندسي اقتصاد كشاورزي 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19086 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 

 دانشگاه يزد -استان يزد 
 با آزمون روزانه 33314 مولكوليزيست شناسي سلولي و  40 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 33315 زيست فناوري 40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35959 اقتصاد 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35960 حسابداري 7 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
اين رشته پس ازبرابر ظرفيت داوطلبان 

اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 5 - زن مرد
طرح بورسيه شغلي در ( حسابداري

 )صنايع
 با آزمون روزانه 35961
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 دانشگاه يزد -استان يزد  ادامه

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
  عنوان رشته پذيرش نيمسال

كد رشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

  اول  دوم  زن  مرد
 با آزمون روزانه 35962 روانشناسي 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35963 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35964 شيمي محض 34 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 1 - زن مرد
بورسيه شغلي در طرح ( شيمي محض

 )صنايع
 با آزمون روزانه 35965

   با آزمون روزانه 35966 علم اطالعات و دانش شناسي 11 - زن مرد
 با آزمون روزانه 35967 علوم ورزشي 10 - 5 5 
 با آزمون روزانه 35968 گردشگري 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35969 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 6 - زن مرد
طرح بورسيه شغلي ( مديريت بازرگاني

 )در صنايع
 با آزمون روزانه 35970

   با آزمون روزانه 35971 مديريت صنعتي 8 - زن مرد
–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و

و ساير مراحلبراي انجام مصاحبه 
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 3 - زن مرد
طرح بورسيه شغلي در ( مديريت صنعتي

 )صنايع
 با آزمون روزانه 35972

 با آزمون روزانه 35973 مديريت مالي 11 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35974 هتلداري 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19092 آمار 44 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس از
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 خواهد شد).سازمان اعالم 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19093 )طرح بورسيه شغلي در صنايع( آمار 1 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19094 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19095 فيزيك 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  روزانه 19096 زمين شناسي 50 - 25 25   
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19097 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19098 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 

–پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چندشرايط در بخش پيوست
پس ازبرابر ظرفيت داوطلبان اين رشته 

اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و
براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين

 سازمان اعالم خواهد شد).

 5 - زن مرد
طرح ( علوم و مهندسي محيط زيست

 )بورسيه شغلي در صنايع
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19099

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19100 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
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  دانشگاه ميبد -استان يزد 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
  عنوان رشته پذيرش نيمسال

كد رشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

  اول  دوم  زن  مرد
 با آزمون روزانه 35954 اقتصاد 8 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 35955 حسابداري 14 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35956 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35957 مديريت كسب و كار 9 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 35958 مديريت مالي 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19088 ايران شناسي 24 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  روزانه 19089 تاريخ اسالم 26 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19090 جغرافيا 34 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19091 فلسفه و كالم اسالمي 26 - زن - 

 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  -استان يزد 
 با آزمون روزانه 35978 حسابداري 6 - - مرد  
 با آزمون روزانه 35979 حسابداري - 6 - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35980 حسابداري 3 - - مرد 
 با آزمون نوبت دوم 35981 حسابداري - 3 - مرد 

 دانشگاه يزد (محل تحصيل شهرستان مهريز) -استان يزد 
 با آزمون نوبت دوم 35975 حسابداري 12 - زن مرد  

دومنوبت  35976 روانشناسي 12 - زن مرد   با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 35977 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي نوبت دوم 19101 زبان و ادبيات انگليسي 35 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -استان يزد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي روزانه 19087 علوم قرآن و حديث 20 - زن -  
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پزشكي و دندانپزشكي مربوط به مصوبه افزايش ظرفيت شوراي عالي هاي تحصيلي رشته
  انقالب فرهنگي 

  

» افزايش ظرفيت پذيرش دندانپزشكي در مقطع عمومي«و ماده واحده » افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي در مقطع عمومي«ماده واحده «
شود. اين افزايش ظرفيت اجرا مي  1401شوراي عالي انقالب فرهنگي، در آزمون سراسري سال  865و   852و  851مصوب جلسات 

 1401سال  يانتخاب رشته آزمون سراسر يبا درج محل تعهد خدمت در دفترچه راهنما مشخص و مجزا يهامحلصورت كدرشتهبه
شرايط و ضوابط اين افزايش ظرفيت، بر ها و مناطق محروم و كم برخوردار است. ارائه خدمت در شهرستان يو صرفاً برا شوديم درج

  به شرح ذيل است: دانشجو رشيسنجش و پذ يشورا 26/4/1401مورخ  30جلسه اساس آيين نامه اجرايي مصوب 
  و ضوابط طيشرا

برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم و كم  يك و نيمداراي تعهد خدمت به مدت  ،هاي فوقمحلشدگان كدرشتهپذيرفته -1
 برخوردار هستند.

 .باشدنميتعهدات فوق قابل خريد و جابجايي  -2
محل كدرشته شدگانمحل قبولي، مكلف به اخذ تعهد خدمت محضري از پذيرفتهخدمات بهداشتي درماني  و دانشگاه علوم پزشكي -3

 . استنام در بدو ثبت نامهبراساس ضوابط اين آيينهاي علوم پزشكي به دانشگاه غ شدهالفوق مطابق اسناد تعهد محضري اب
 .باشندمحل قبولي نميمحل مصوبه فوق، مجاز به جابجايي كدرشتهپذيرفته شدگان كد رشته -4
. در صورت ادامه باشندمحل مصوبه فوق، مجاز به ادامه تحصيل تا قبل از گذراندن نيمي از دوران تعهد نميشدگان كد رشتهپذيرفته -5

در محل  تخصصپس از اتمام مقطع  ديتعهد خدمت بااز دوره  ماندهيباقبخش ، تخصصدر مقطع  هيسهم نيآموختگان ادانش ليتحص
 در دوره تخصص جزء مدت تعهد خدمت محسوب نخواهد شد. لي. مدت تحصردينجام پذخدمت دوره تعهد، ا

 پذيرد.ميانجام  ،بعد از اتمام دوره تعهد محل مصوبه فوقشدگان كد رشتهپذيرفتهارائه مدرك تحصيلي  -6
 باشند.نمي در ساير نقاط كشوررسمي دانش آموختگان اين سهميه، در طول زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي  -7
 يآزاد رشته اصل نشيدرصد گز 80 يهر كدرشته محل مصوبه فوق، كسب حدنصاب نمره علم نشيشركت در گز يشرط الزم برا -8

  .دوره روزانه آن دانشگاه (متناظر با كدرشته محل مصوبه) است
ابتدا  يرقابتآزاد و ها به صورت كدرشته محل نياز ا كيدر هر  رشيها را دارند. پذمحلكدرشته نيداوطلبان امكان انتخاب ا يتمام -9

 طيحائز شرا يو نبود داوطلب بوم تيماندن ظرف يو درصورت خال شوديفوق انجام م يهامحلاستان كد رشته يداوطلبان بوم تيبا اولو
و حدنصاب نمره را دارا باشند، اند كه كد فوق را انتخاب كرده يداوطلبان ريسا انيمانده از م يخال تيظرف رشيحدنصاب نمره، پذ ياراد

و  طيمحل مربوطه و شرامشمول تعهد خدمت كدرشته ،يهمانند داوطلبان بوم يدر صورت قبول يبوم ري. داوطلبان غشوديانجام م
  .هستند يادشده نامهنييضوابط آ
 يداوطلبان بوم تيابتدا با اولو يرقابتآزاد و و بلوچستان، به صورت  ستانياستان س يهامحلاز كدرشته كيدر هر  رشيپذ :تبصره

و بلوچستان و  ستانياستان س يداوطلبان بوم ت،يماندن ظرف يشده آن كد رشته محل، در صورت خال نييتع يهابخش ايشهرها 
. شودياند و حدنصاب نمره را دارا باشند، انجام مكه كد فوق را انتخاب كرده يداوطلبان ريسا انيبماند از م يت خاليچنانچه باز هم ظرف

  .شوديمشخص ماين دفترچه  28مطابق تعريف ارائه شده در صفحه بخش،  ايشهر  يداوطلب بوم
زرآباد، سرباز، فنوج، بهار، دشتياري، دلگان، راسك، يرانشهر، بمپور، چاهامناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر:  توجه:

  و  هامون، هيرمند، زابل، زهك، نيمروز مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل:و   نيكشهر ،قصرقند، كنارك، الشار، مهرستان
  باشد.مي ميرجاوه ،فتان، خاش، زاهدان، سراوان، سيب سوران، گلشنت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان:

 متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان آذربايجان شرقيپذيرش از تمام 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 با آزمون 38751 پزشكي - 34 زن مرد  ربايجان شرقيذتحصيل در استان آدوره 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 دوره تحصيل در استان آذربايجان شرقي

 با آزمون 38752 پزشكي 25 - زن مرد

 داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 دوره تحصيل در استان آذربايجان شرقي

 با آزمون 38753 دندانپزشكي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 دوره تحصيل در استان آذربايجان شرقي

 با آزمون 38754 دندانپزشكي - 5 زن مرد

 متقاضيان بومي استان آذربايجان غربيپذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت 
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 با آزمون 38755 پزشكي 11 - زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -ربايجان غربي ذدوره تحصيل در استان آ

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در استان آذربايجان غربي دوره 

 با آزمون 38756 پزشكي - 27 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص  -تحصيل در استان آذربايجان غربي 

 متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و 

 با آزمون 38757 دندانپزشكي 4 - زن مرد
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  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان اردبيل

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 با آزمون 38758 پزشكي 10 - زن مرد  دوره تحصيل در استان اردبيل

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 دوره تحصيل در استان اردبيل

آزمونبا  38759 پزشكي - 10 زن مرد  

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 دوره تحصيل در استان اردبيل

 با آزمون 38760 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 دوره تحصيل در استان اردبيل

آزمونبا  38761 دندانپزشكي - 2 زن مرد  

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان اصفهان
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 با آزمون 38762 پزشكي 19 - زن مرد  طول دوره تحصيل در استان اصفهان

برابر داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 طول دوره تحصيل در استان اصفهان

 با آزمون 38763 پزشكي - 19 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
با توجه به محدوديت ظرفيت  -طول دوره تحصيل در استان اصفهان 

خوابگاهي ، اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين 
 نخواهد داشت. دانشجويان

 با آزمون 38764 پزشكي - 4 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
با توجه به محدوديت ظرفيت  -طول دوره تحصيل در استان اصفهان 

خوابگاهي اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين 
 دانشجويان نخواهد داشت.

 با آزمون 38765 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 طول دوره تحصيل در استان اصفهان

 با آزمون 38766 دندانپزشكي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 طول دوره تحصيل در استان اصفهان

 با آزمون 38767 دندانپزشكي - 5 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
با توجه به محدوديت ظرفيت  -طول دوره تحصيل در استان اصفهان 

خوابگاهي ، اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين 
 دانشجويان نخواهد داشت.

آزمون با 38768 دندانپزشكي 2 - زن مرد  

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان البرز
داراي تعهد خدمت يك و نيم  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 با آزمون 38769 پزشكي 20 - زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان البرز 

داراي تعهد خدمت يك و نيم  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
 فاقد تعهد خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان البرز 

 با آزمون 38770 پزشكي - 20 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت  -برابر طول دوره تحصيل در استان البرز 

 خوابگاه به ساكنين استان تهران عدم ارائه-محدود)

 با آزمون 38771 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت  -برابر طول دوره تحصيل در استان البرز 

 عدم ارائه خوابگاه به ساكنين استان تهران-محدود)

 با آزمون 38772 دندانپزشكي - 2 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان ايالم
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 با آزمون 38773 پزشكي - 11 زن مرد  دوره تحصيل در استان ايالم

و نيم برابر طول داراي تعهد خدمت يك  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 دوره تحصيل در استان ايالم

 با آزمون 38774 دندانپزشكي 2 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان بوشهر
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 با آزمون 38775 پزشكي 10 - زن مرد  دوره تحصيل در استان بوشهر

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 دوره تحصيل در استان بوشهر

 با آزمون 38776 پزشكي - 10 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 دوره تحصيل در استان بوشهر

 با آزمون 38777 دندانپزشكي 2 - زن مرد
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  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان تهران

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
برابر طول داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 با آزمون 38778 پزشكي - 25 زن مرد  دوره تحصيل در استان تهران
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 دوره تحصيل در استان تهران

 با آزمون 38779 پزشكي 25 - زن مرد
داراي تعهد خدمت به ميزان يك و نيم  – دانشگاه علوم پزشكي تهران

 برابر مدت تحصيل در استان تهران
 با آزمون 38780 پزشكي 30 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان يك و نيم  – دانشگاه علوم پزشكي تهران
 برابر مدت تحصيل در استان تهران 

 با آزمون 38781 پزشكي - 30 زن مرد
داراي تعهد خدمت يك  -تهران  - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان تهران
 با آزمون 38782 پزشكي 32 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك  -تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان تهران

 با آزمون 38783 پزشكي - 33 زن مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -پزشكي تهران دانشگاه علوم 

 دوره تحصيل در استان تهران
 با آزمون 38784 دندانپزشكي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي تهران 
 دوره تحصيل در استان تهران

 با آزمون 38785 دندانپزشكي - 6 زن مرد
داراي تعهد خدمت يك  -تهران  -پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم 

 و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان تهران
 با آزمون 38786 دندانپزشكي - 6 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك  -تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان تهران

 با آزمون 38787 دندانپزشكي 5 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان چهارمحار و بختياري
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 با آزمون 38788 پزشكي 17 - زن مرد  طول دوره تحصيل در استان چهارمحال و بختياري
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 طول دوره تحصيل در استان چهارمحال و بختياري
 با آزمون 38789 پزشكي - 17 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 طول دوره تحصيل در استان چهارمحال و بختياري

 با آزمون 38790 دندانپزشكي 4 - زن مرد

 از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان خراسان جنوبيپذيرش 
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 با آزمون 38791 پزشكي 10 - زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان خراسان جنوبي 
تعهد خدمت يك و نيم برابر داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان خراسان جنوبي 
 با آزمون 38792 پزشكي - 10 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
عدم تعهد در واگذاري  -طول دوره تحصيل در استان خراسان جنوبي 

 خوابگاه
 با آزمون 38793 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
عدم تعهد در واگذاري  -طول دوره تحصيل در استان خراسان جنوبي 

 خوابگاه
 با آزمون 38794 دندانپزشكي - 2 زن مرد

 خراسان رضويپذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان 
داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 

 با آزمون 38795 پزشكي - 10 زن مرد  برابر طول دوره تحصيل در استان خراسان رضوي
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

ارائه عدم تعهد در  -طول دوره تحصيل در استان خراسان رضوي 
 خوابگاه دولتي

 با آزمون 38796 پزشكي - 5 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
عدم تعهد در ارائه  -طول دوره تحصيل در استان خراسان رضوي 

 خوابگاه دولتي
 با آزمون 38797 پزشكي 15 - زن مرد

خدمت يك و نيم برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي گناباد 
 دوره تحصيل در استان خراسان رضوي

 با آزمون 38798 پزشكي 10 - زن مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

 دوره تحصيل در استان خراسان رضوي
 با آزمون 38799 پزشكي - 10 زن مرد

خدمت يك و نيم برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دوره تحصيل در استان خراسان رضوي

 با آزمون 38800 پزشكي 19 - زن مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 دوره تحصيل در استان خراسان رضوي
 با آزمون 38801 پزشكي - 18 زن مرد

خدمت يك و نيم برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دوره تحصيل در استان خراسان رضوي

 با آزمون 38802 دندانپزشكي - 11 زن مرد
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  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان خراسان شمالي

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

فاقد  -يك و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خراسان شمالي 
  تعهد خوابگاه

 با آزمون 38803 پزشكي 15 - زن مرد

تعهد خدمت  داراي -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
فاقد  -يك و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خراسان شمالي 

 تعهد خوابگاه

 با آزمون 38804 پزشكي - 15 زن مرد

داراي تعهد خدمت  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
دانشگاه  -يك و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خراسان شمالي 

 ارايه خوابگاه ندارد.تعهدي در قبال 

 با آزمون 38805 دندانپزشكي 2 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان خوزستان
داراي تعهد خدمت يك و  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 با آزمون 38806 پزشكي 22 - زن مرد  نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خوزستان

داراي تعهد خدمت يك و  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خوزستان

 با آزمون 38807 پزشكي - 21 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 خوابگاهفاقد تعهد  -دوره تحصيل در استان خوزستان 

 با آزمون 38808 پزشكي 12 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -دوره تحصيل در استان خوزستان 

 با آزمون 38809 پزشكي - 11 زن مرد

برابر طول  يك و نيمداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 دوره تحصيل در استان خوزستان 

 با آزمون 36291 پزشكي 4 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خوزستان

 با آزمون 38810 دندانپزشكي 2 - زن مرد

خدمت يك و داراي تعهد  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان خوزستان

 با آزمون 38811 دندانپزشكي - 8 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان زنجان
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم  -تعهد در ارايه خوابگاه عدم  -دوره تحصيل در استان زنجان 
  امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي

 با آزمون 38812 پزشكي 32 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  -دوره تحصيل در استان زنجان 

 امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي

 با آزمون 38813 پزشكي - 33 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -دوره تحصيل در استان زنجان 

 با آزمون 38814 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -در استان زنجان  دوره تحصيل

 با آزمون 38815 دندانپزشكي - 2 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان سمنان
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50% -دوره تحصيل در استان سمنان   با آزمون 38816 پزشكي 19 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50% -دوره تحصيل در استان سمنان   با آزمون 38817 پزشكي - 19 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
دانشگاه نسبت به تامين خوابگاه  -طول دوره تحصيل در استان سمنان 

 براي دانشجويان تعهدي ندارد.

 با آزمون 38818 پزشكي 15 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
نسبت به تامين خوابگاه دانشگاه  -طول دوره تحصيل در استان سمنان 

 براي دانشجويان تعهدي ندارد.

 با آزمون 38819 پزشكي - 15 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50% -دوره تحصيل در استان سمنان   با آزمون 38820 دندانپزشكي 2 - زن مرد

و » بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر«از تمام متقاضيان سراسر كشور، با ترتيب اولويت متقاضيان پذيرش 
 »هاساير استان«و در آخر » استان سيستان و بلوچستان«بعد 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
انشگاه علوم پزشكي طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش د

  محدوديت در اعطاي خوابگاه -ايرانشهر 
 با آزمون 38821 پزشكي - 5 زن مرد
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و بعد » بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل«پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با ترتيب اولويت متقاضيان 
  »هاساير استان«و در آخر » استان سيستان و بلوچستان«

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

فاقد  -دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل 
  تعهد خوابگاه

 با آزمون 38822 پزشكي 23 - زن مرد

و » بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان«پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با ترتيب اولويت متقاضيان 
 »هاساير استان«و در آخر » استان سيستان و بلوچستان«بعد 

برابر داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

  محدوديت در امكانات خوابگاهي -زاهدان 
 با آزمون 38823 پزشكي 27 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مناطق نحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

 در امكانات خوابگاهي محدوديت -زاهدان 
 با آزمون 38824 پزشكي - 28 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -زاهدان 
 با آزمون 38825 دندانپزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -پزشكي زاهدان دانشگاه علوم 
طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -زاهدان 
 با آزمون 38826 دندانپزشكي - 3 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان فارس
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -پزشكي جهرم دانشگاه علوم 

 با آزمون 38827 پزشكي - 10 زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -دوره تحصيل در استان فارس 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 فاقد تعهد خوابگاه -دوره تحصيل در استان فارس 

 با آزمون 38828 پزشكي 10 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 دوره تحصيل در استان فارس

 با آزمون 38829 پزشكي 42 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 دوره تحصيل در استان فارس

 با آزمون 38830 پزشكي - 43 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي فسا 
 دوره تحصيل در استان فارس

 با آزمون 38831 پزشكي 27 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 دوره تحصيل در استان فارس

 با آزمون 38832 دندانپزشكي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -پزشكي شيراز  دانشگاه علوم
 دوره تحصيل در استان فارس

 با آزمون 38833 دندانپزشكي 5 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان قزوين
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 با آزمون 38834 پزشكي - 18 زن مرد  در استان قزوين دوره تحصيل

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
 دوره تحصيل در استان قزوين

 با آزمون 38835 پزشكي 17 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
 قزويندوره تحصيل در استان 

 با آزمون 38836 دندانپزشكي 5 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان قم
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قم 
 با آزمون 38837 پزشكي 20 - زن مرد  دوره تحصيل در استان قم

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قم 
 دوره تحصيل در استان قم

 با آزمون 38838 پزشكي - 20 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قم 
 دوره تحصيل در استان قم

 با آزمون 38839 دندانپزشكي 2 - زن مرد

 متقاضيان بومي استان كردستان پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت
داراي تعهد خدمت يك و  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 با آزمون 38840 پزشكي 19 - زن مرد  نيم برابر طول دوره تحصيل در استان كردستان

داراي تعهد خدمت يك و  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 كردستاننيم برابر طول دوره تحصيل در استان 

 با آزمون 38841 پزشكي - 18 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان كردستان

 با آزمون 38842 دندانپزشكي 2 - زن مرد



 
 

 167  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان كرمان

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بم 

 با آزمون 38843 پزشكي 15 - زن مرد  دوره تحصيل در استان كرمان

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -پزشكي جيرفت دانشگاه علوم 
 فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان كرمان 

 با آزمون 38844 پزشكي 20 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
 فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان كرمان 

 با آزمون 38845 پزشكي 20 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه  -دوره تحصيل در استان كرمان 

 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 38846 پزشكي 25 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه  -دوره تحصيل در استان كرمان 

 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 38847 پزشكي - 50 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
ارائه خوابگاه دولتي براي  -طول دوره تحصيل در استان كرمان 

امكان پذير نمي باشد در صورت عدم تكميل دانشجويان جديدالورود 
 ظرفيت ،اسكان در خوابگاه خودگردان انجام مي شود.

 با آزمون 38848 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه  -دوره تحصيل در استان كرمان 

 تعهدي ندارد.هيچگونه 

 با آزمون 38849 دندانپزشكي - 6 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان كرمانشاه
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

دانشگاه در قبال واگذاري  -طول دوره تحصيل در استان كرمانشاه 
  هيچگونه تعهدي نداردخوابگاه 

 با آزمون 38850 پزشكي 29 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -طول دوره تحصيل در استان كرمانشاه 

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد

 با آزمون 38851 پزشكي - 28 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 
دانشگاه هيچگونه تعهدي در  -طول دوره تحصيل در استان كرمانشاه 

 قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 38852 دندانپزشكي 5 - زن مرد

 بويراحمد كهگيلويه واستان پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي 
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

دانشگاه تعهدي در قبال  -دوره تحصيل در استان كهگيلويه و بويراحمد 
  واگذاري خوابگاه ندارد.

 با آزمون 38853 پزشكي 6 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال  -دوره تحصيل در استان كهگيلويه و بويراحمد 

 واگذاري خوابگاه ندارد.

 با آزمون 38854 پزشكي - 6 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
با توجه به كمبود فضاي  -دوره تحصيل در استان كهگيلويه و بويراحمد 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. فيزيكي اين

 با آزمون 38855 دندانپزشكي 2 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان گلستان
داراي تعهد خدمت يك و  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اين دانشگاه فاقد  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان گلستان 
خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي 

  و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون 38856 پزشكي 8 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
اين دانشگاه فاقد  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان گلستان 

خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي 
 و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون 38857 پزشكي - 15 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
اين دانشگاه فاقد  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان گلستان 

واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به دانشجويان بومي  خوابگاه است و از
 و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون 38858 دندانپزشكي - 2 زن مرد
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  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان گيالن

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 رشته عنوان پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم  -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 با آزمون 38859 پزشكي 22 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان گيالن 

و نيم  داراي تعهد خدمت يك -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان گيالن 

 با آزمون 38860 پزشكي - 23 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم  -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان گيالن 

 با آزمون 38861 دندانپزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم  -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه -برابر طول دوره تحصيل در استان گيالن 

 با آزمون 38862 دندانپزشكي - 3 زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان لرستان
داراي تعهد خدمت يك و  -خرم آباد  -پزشكي لرستان دانشگاه علوم 

محدوديت در ارائه  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان لرستان 
  خوابگاه

 با آزمون 38863 پزشكي 19 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
محدوديت در ارائه  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان لرستان 

 خوابگاه

 با آزمون 38864 پزشكي - 16 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
محدوديت در ارايه  -نيم برابر طول دوره تحصيل در استان لرستان 

 خوابگاه

 با آزمون 38865 دندانپزشكي 3 - زن مرد

 كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان مازندرانپذيرش از تمام متقاضيان سراسر 
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بابل 

 با آزمون 38866 پزشكي - 19 زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -دوره تحصيل در استان مازندران 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بابل 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در استان مازندران دوره 

 با آزمون 38867 پزشكي 21 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان مازندران

 با آزمون 38868 پزشكي 20 - زن مرد

تعهد خدمت يك و داراي  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان مازندران

 با آزمون 38869 پزشكي - 20 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بابل 
اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در  -دوره تحصيل در استان مازندران 

 قبال ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون 38870 دندانپزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بابل 
اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در  -دوره تحصيل در استان مازندران 

 قبال ارائه خوابگاه ندارد.

 با آزمون 38871 دندانپزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 نيم برابر طول دوره تحصيل در استان مازندران

 با آزمون 38872 دندانپزشكي 5 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان مركزي
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 با آزمون 38873 پزشكي - 13 زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -مركزي دوره تحصيل در استان 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 فاقد تعهد خوابگاه -دوره تحصيل در استان مركزي 

 با آزمون 38874 پزشكي 13 - زن مرد

برابر طول داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري  -دوره تحصيل در استان مركزي 

 خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 38875 دندانپزشكي 3 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان هرمزگان
برابر داراي تعهد خدمت يك و نيم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 با آزمون 38876 پزشكي 12 - زن مرد  فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان هرمزگان 

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 فاقد تعهد خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان هرمزگان 

 با آزمون 38877 پزشكي - 12 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -پزشكي بندر عباس دانشگاه علوم 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -طول دوره تحصيل در استان هرمزگان 

 با آزمون 38878 دندانپزشكي 2 - زن مرد
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  پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان همدان

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

عدم واگذاري خوابگاه به كليه  -طول دوره تحصيل در استان همدان 
  1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 38879 پزشكي 20 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
طول دوره تحصيل در استان همدان عدم واگذاري خوابگاه به كليه 

 1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 38880 پزشكي - 20 زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه  -طول دوره تحصيل در استان همدان 

 1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 38881 دندانپزشكي 6 - زن مرد

 پذيرش از تمام متقاضيان سراسر كشور، با اولويت متقاضيان بومي استان يزد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
  دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -تحصيل در استان يزد 

 با آزمون 38882 پزشكي 10 - زن مرد

داراي تعهد خدمت يك و نيم برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 واگذاري خوابگاه ندارد.دانشگاه تعهدي در قبال  -تحصيل در استان يزد 

 با آزمون 38883 پزشكي - 10 زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده دندانپزشكي) 
عدم تعهد  -خدمت يك و نيم برابر طول دوره تحصيل در استان يزد 

 در ارايه خوابگاه

 با آزمون 38884  دندانپزشكي 6 - زن مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 هاي علوم پزشكياستان بومي و داراي تعهد خدمت در دانشگاهمخصوص هاي تحصيلي رشته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف ده 

هاي تحصيالت تكميلي و ره) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دو3اصالح بند («سال آينده، قانون 
 1401هاي مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال مجلس شوراي اسالمي، براي رشته 10/7/1392مصوب مورخ » تخصصي
شجوي بومي با اولويت مناطق محروم و دان جذب طريق از هاي مورد نيازرشتهدر  ظرفيت %30 نمايد. بر اساس اين قانون تااجرا مي

ها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و شود. اين رشتهها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش ميبا نياز استانمتناسب 
  ضوابط مهم و ساير اطالعات مورد نياز ذيالً درج گرديده است. 

  * شرايط و ضوابط مهم:
هاي ان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاههاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبسهميه -1

بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، » بومي استاني«بيني شده به شيوه هاي پيشعلوم پزشكي ايجاد شده است. اكثر ظرفيت
  نمايد.مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفته شدگان تعهد محضري اخذ مي

  ها به صورت زير است:پذيرش در اين رشته محل 17/4/97ه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر اساس مصوب -2
ها مطابق با استان رشته كه استان بومي آن داوطلبانياست، تمامي » مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي«هايي كه محل در رشته -

 د. محل را دارن باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته
  4شهر (يا بخش) از  2است، تمامي داوطلباني كه حداقل » مخصوص داوطلبان بومي شهر (يا بخش) خاصي«هايي كه محلدر رشته  -

محل اخذ مدرك تحصيلي «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش) 
محل را  (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته با شهر» محل تولد«، »دو سال ماقبل آخر

 ها نيستند.محلمجاز به انتخاب اين كدرشته  انداوطلبدارند. بديهي است ساير 
مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش «هايي كه محل در رشته -

بومي استان سيستان و  انداوطلبهستند، همه » هاي علوم پزشكي زابل، زاهدان يا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهردانشگاه
شهر   4شهر (يا بخش) از  2است كه حداقل  انيداوطلبباشند اما اولويت پذيرش با ها ميمحلبلوچستان مجاز به انتخاب اين رشته

محل اخذ مدرك تحصيلي دو «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«(يا بخش) 
با شهر (يا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتي كه ظرفيت » محل تولد«، »سال ماقبل آخر

ها، همان حدنصاب رشته شود. حدنصاب اين رشتهبومي استان سيستان و بلوچستان نيز پذيرش انجام مي انداوطلبماند، از خالي ب
 متقاضيدرصد گزينش آزاد و براي  80آزاد  داوطلبباشد. اين حدنصاب براي محل مادر) مياصلي در دوره روزانه آن دانشگاه (رشته

 رزمندگان و ايثارگران است.رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين 
 در مندرج محل خدمت بخش يا شهر در خدمت براي الزم تعهد هامحلشدگان اين كدرشته  تمامي پذيرفته از است ذكر شايان -

 شد. خواهد اخذ ظرفيت رشته ها جدول در» التحصيلي فارغ از پس خدمت محل نام مناطق محروم«ستون 
  باشد.مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي ميها استفاده از اين سهميه -3
  پذيرد.ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي -4
  باشند.آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نميدانش -5
  باشد.ت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مياولوي -6
  پذير است.ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان -7
  باشند، لذا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند.مشموالن اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي -8
باشند قبل از شدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف ميهاي بعدي، پذيرفتهبرقراري عدالت آموزشي و اصالحيهبه موجب  -9

ها نسبت به توديع سند تعهد نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه / دانشكدهثبت
وم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي) مطابق فرم تعهدي پذيرفته شدگان مقطع عمومي (سهميه مناطق محر

  گيرد، اقدام نمايند.نام در اختيار آنان قرار ميكه در زمان ثبت
هاي همجوار ايجاد شده، الزم است دانشگاه در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -10

التحصيلي داوطلب، با دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغمحل قبولي 
  به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمت هدايت شود.

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
نيمسالپذيرش   عنوان رشته 

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 با آزمون 36001 پزشكي 1 - زن مرد  تحصيل در شهرستان ورزقان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 چار اويماقتحصيل در شهرستان 
 با آزمون 36002 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان خداآفرين

 با آزمون 36003 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان هريس

 با آزمون 36004 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان ميانه

 با آزمون 36005  پزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان ملكان

 با آزمون 36006 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان هشترود

 با آزمون 36007 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان هوراند

 با آزمون 36008 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان جلفا

 با آزمون 36009 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان اهر

 با آزمون 36010 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در شهرستان شبستر

 با آزمون 36011 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي تبريز دانشگاه علوم 
 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان ميانه

 با آزمون 36012 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان مراغه

 با آزمون 36013 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -علوم پزشكي تبريز دانشگاه 
 تحصيل در زندان تبريز

 با آزمون 36014 پزشكي - 2 زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق 

 تبريزتحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

 با آزمون 36015 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 8 - 2 6

-دانشكده علوم پزشكي سراب  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 دانشكده علوم پزشكي سراب

آزمون با 36016 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 6 - مرد  

 -دانشكده علوم پزشكي مراغه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 با آزمون 36017 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه  -(مجتمع آموزش عالي سالمت مرند) 

برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 عدم امكان ارائه خوابگاه -تبريز 

 6 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36018

 بومي استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان اشنويه 
  خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36019 پزشكي 1 - زن مرد

برابر طول مدت داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان شاهين دژ 

 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36020 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان سلماس 
 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36021 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان مهاباد 
 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36022 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي اروميه دانشگاه علوم 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان پيرانشهر 

 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36023 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در  -تحصيل در شهرستان مياندوآب

خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در كليه مقاطع 
 تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36024 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
گونه اين دانشگاه هيچ  -تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان شاهين دژ

تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در 
 كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36025 پزشكي - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربيادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

اين دانشگاه هيچ گونه  -تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان سردشت 
تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در 

 كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36026 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه هيچ گونه  -تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان مهاباد 

تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در 
 كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36027 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه هيچ گونه  -تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان خوي 

تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در 
 كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36028 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -اروميه دانشگاه علوم پزشكي 
اين دانشگاه هيچ گونه  -تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان پيرانشهر 

تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در 
 كليه مقاطع تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36029 پزشكي - 1 زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول مدت داراي  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در خصوص  -تحصيل در شهرستان نقده

تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در كليه مقاطع تحصيلي ندارد.
 با آزمون 36030 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه -در شهرستان نقده تحصيل 

 به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36031 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان مياندوآب

 ندارد.خوابگاه به دانشجويان 

 با آزمون 36032 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه -تحصيل در شهرستان سلماس 
 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36033 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه  -تحصيل در شهرستان بوكان

 خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 با آزمون 36034 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
گونه تعهدي در  اين دانشگاه هيچ -تحصيل در شهرستان اشنويه

خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در كليه مقاطع 
 تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36035 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

هيچ گونه تعهدي در اين دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متاهل در كليه مقاطع 

 تحصيلي ندارد.

 با آزمون 36036 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 با آزمون 36037 پزشكي 1 - زن مرد  -مركز خدمات جامع سالمت روستايي زيوهتحصيل در 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 -پارس آباد 3تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 با آزمون 36038 پزشكي 1 - زن مرد

سه برابر طول مدت  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 -مشگين شهر 2تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شماره 

 با آزمون 36039 پزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 با آزمون 36040 پزشكي 2 - زن مرد  مدت تحصيل بيمارستان خاتم االنبيا(ص) شهرستان نطنز

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل دربيمارستان شهرستان فريدونشهر

 با آزمون 36041 پزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان حضرت محمد(ص) شهرستان ميمه
 با آزمون 36042 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان شهيد رجائي شهرستان فريدنمدت 

 با آزمون 36043 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان اردستان

 با آزمون 36044 پزشكي 2 - زن مرد

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهداي لنجان

 با آزمون 36045 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان فاطميه بادرود

 با آزمون 36046 پزشكي - 2 زن مرد

سه برابر طول  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان آفتاب هشتم شهرستان خوروبيابانك

 با آزمون 36047 پزشكي - 4 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان برخوار

 با آزمون 36048 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اصفهان دانشگاه علوم پزشكي 
 مدت تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان ميمه

 با آزمون 36049 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان سميرم

 با آزمون 36050 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم 
 تحصيل در زندان گلپايگان

 با آزمون 36051 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در زندان نجف آباد

 با آزمون 36052 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان حشمتيه شهرستان نايين

 با آزمون 36053 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36054 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي اصفهان  دانشگاه
 مدت تحصيل در بيمارستان بوعلي شهرستان چادگان

 با آزمون 36055 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرون

 با آزمون 36056 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان سيد الشهدا(ع) شهرستان سميرم

 با آزمون 36057 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان فاطميه شهرستان خوانسار

 با آزمون 36058 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهداي شهرستان دهاقان

 با آزمون 36059 پزشكي - 2 زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
تامين خوابگاه براي اين دانشجويان ، اين دانشگاه تعهدي در قبال 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل  -نخواهد داشت 
 شهرستان كاشان خواهند بود.

 با آزمون 36060 پزشكي 3 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
دانشجويان  ، اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين

نخواهد داشت. داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در 
 شهرستان آران و بيدگل خواهند بود.

 با آزمون 36061 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 آموزش و كاردرماني اصفهان تحصيل در اردوگاه حرفه

 با آزمون 36062 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در زندان اصفهان

 با آزمون 36063 دندانپزشكي 1 - زن مرد

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ،  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
اين دانشجويان نخواهد  اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي

داشت. براساس نوع پذيرش ، اين دانشجويان داراي تعهد خدمت سه برابر 
 طول مدت تحصيل شهرستان كاشان خواهند بود.

 با آزمون 36064 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي ،  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين دانشجويان نخواهد 
خدمت سه برابر داشت. براساس نوع پذيرش ، اين دانشجويان داراي تعهد 

 طول مدت تحصيل در شهرستان آران و بيدگل خواهند بود.

 با آزمون 36065 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36066 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدن

 با آزمون 36067 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نطنز

 با آزمون 36068 مصنوعي و وسايل كمكي اعضاي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان فاطميه شهرستان خوانسار

 با آزمون 36069 پرستاري - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 آفتاب هشتم شهرستان خورمدت تحصيل در بيمارستان 

 با آزمون 36070 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بوعلي شهرستان چادگان

 با آزمون 36071 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان حشمتيه شهرستان نايينمدت 

 با آزمون 36072 پرستاري - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهيد رجائي شهرستان داران

 با آزمون 36073 پرستاري - 1 زن مرد

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36074 پرستاري - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان سيد الشهدا(ع) شهرستان سميرم

 با آزمون 36075 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي اصفهان  دانشگاه
 مدت تحصيل در بيمارستان بويين مياندشت

 با آزمون 36076 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوانسار

 با آزمون 36077 پرستاري - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) شهرستان فريدون شهر

 با آزمون 36078 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 وكرونمدت تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران 

 با آزمون 36079 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36080 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرون مدت

 با آزمون 36081 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان فاطميه (س) شهرستان خوانسار

 با آزمون 36082 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم 
مدت تحصيل در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) شهرستان 

 فريدونشهر

 با آزمون 36083 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان آفتاب هشتم شهرستان خور

 با آزمون 36084 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهيد بهشتي اردستان

 با آزمون 36085 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان شهيد رجائي دارانمدت تحصيل در 

 با آزمون 36086 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان ابو علي چادگان

 با آزمون 36087 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

سه برابر طول داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان اردستان

 با آزمون 36088 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36089 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد
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 داوطلبان بومي استان اصفهانمخصوص ادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نطنز
 با آزمون 36090 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرون

 با آزمون 36091 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان شهرستان فريدونشهر مدت تحصيل در

 با آزمون 36092 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان شهرضا

 با آزمون 36093 شنوايي شناسي 1 - زن مرد

برابر طول داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نائين

 با آزمون 36094 شنوايي شناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36095 شنوايي شناسي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نايين

 با آزمون 36096 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدن

 با آزمون 36097 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي اصفهان دانشگاه 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نطنز

 با آزمون 36098 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان اردستان

 با آزمون 36099 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان بوئين مياندشت

 با آزمون 36100 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوروبيابانك

 با آزمون 36101 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان سميرم

 با آزمون 36102 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرونمدت تحصيل در 

 با آزمون 36103 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهداي شهرستان دهاقان

 با آزمون 36104 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول  داراي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدونشهر

 با آزمون 36105 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوروبيابانك

 با آزمون 36106 علوم تغذيه 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي اصفهان دانشگاه 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان چادگان

 با آزمون 36107 علوم تغذيه 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان خوانسار

 با آزمون 36108 علوم تغذيه 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل دربيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36109 علوم تغذيه 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان شهرضا

 با آزمون 36110 علوم تغذيه 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدن

 با آزمون 36111 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان ميمه

 با آزمون 36112 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان شاهين شهر

 با آزمون 36113 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان شهرستان شهرضامدت تحصيل در 

 با آزمون 36114 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خميني شهر

 با آزمون 36115 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوانسار
 با آزمون 36116 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرون

 با آزمون 36117 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 شهرستان نائينمدت تحصيل در بيمارستان 

 با آزمون 36118 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فالورجان

 با آزمون 36119 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

 -علوم پزشكي كاشان دانشگاه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاهي  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
، اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي اين دانشجويان 

 نخواهد داشت.

 با آزمون 36120 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نائين

 با آزمون 36121 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان لنجان

 با آزمون 36122 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نطنز

 با آزمون 36123 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوانسار

 با آزمون 36124 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوروبيابانك

 با آزمون 36125 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 شهرستان دهاقانمدت تحصيل در بيمارستان 

 با آزمون 36126 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36127 كاردرماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان شهرستان شهرضا مدت تحصيل در

 با آزمون 36128 كاردرماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان شهرضا

 با آزمون 36129 گفتار درماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان شهرستان لنجان مدت

 با آزمون 36130 گفتار درماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نايين

 با آزمون 36131 مامايي 1 - زن -

 داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان سميرم

 با آزمون 36132 مامايي 2 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدن

 با آزمون 36133 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در بيمارستان شهرستان فريدونشهر مدت

 با آزمون 36134 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوروبيابانك

 با آزمون 36135 مامايي 1 - زن -

طول داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان اردستان

 با آزمون 36136 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بادرود

 با آزمون 36137 مديريت خدمات بهداشتي درماني 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان خوانسار

 با آزمون 36138 مديريت خدمات بهداشتي درماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان نائين

آزمونبا  36139 مديريت خدمات بهداشتي درماني 1 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان گلپايگان

 با آزمون 36140 هوشبري 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان حشمتيه شهرستان نائين
 با آزمون 36141 هوشبري 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 بيمارستان فاطميه (س) خوانسارمدت تحصيل در 

 با آزمون 36142 هوشبري 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان گلپايگان
 با آزمون 36143 هوشبري 1 - زن مرد

برابر طول داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) فريدونشهر

 با آزمون 36144 هوشبري 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان آفتاب هشتم شهرستان خور
 با آزمون 36145 هوشبري 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اصفهان دانشگاه علوم پزشكي 
 مدت تحصيل در بيمارستان شهرستان بوئين و مياندشت

 با آزمون 36146 هوشبري 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان شهيدبهشتي شهرستان اردستان
آزمونبا  36147 هوشبري 1 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان بهنيا شهرستان تيران وكرون

 با آزمون 36148 هوشبري 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مدت تحصيل در بيمارستان شهيد رجائي شهرستان داران
 با آزمون 36149 هوشبري 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 مدت تحصيل در بيمارستان سيدالشهداء (ع) شهرستان سميرم

 با آزمون 36150 هوشبري 1 - زن مرد
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -سالمت خميني شهر) (مجتمع آموزش عالي 
 مدت تحصيل در شهرستان فريدونشهر

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36151

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 
 مدت تحصيل در شهرستان خوروبيابانك

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36152

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 

 در شهرستان اردستانمدت تحصيل 
 - 1 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36153

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 

 مدت تحصيل در شهرستان سميرم
 - 1 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36154

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 

 مدت تحصيل در شهرستان گلپايگان
 - 1 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36155

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 

برابر طول مدت تحصيل در مناطق محروم دانشگاه علوم پزشكي 
 اصفهان

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36156

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر) 

برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 اصفهان

 - 3 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36157

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 با آزمون 36158 پزشكي 1 - زن مرد  مدت تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان نظرآباد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 پزشكي قانوني شهرستان ماهدشتمدت تحصيل در 
 با آزمون 36159 پزشكي - 1 زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت  -كرج 

خوابگاه مشاركتي (ظرفيت  -پوشش دانشگاه علوم پزشكي البرز 
 خوابگاه به ساكنين استان تهران عدم ارائه-محدود)

 با آزمون 36160 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 9 2 7

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 با آزمون 36161 پزشكي 8 - 3 5  تحصيل در شهرستان مهران

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 تحصيل در شهرستان چوار

 با آزمون 36162 پزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالمادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

ممنوعيت در تغيير رشته و  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان دهلران
 نقل و انتقال

 با آزمون 36163 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 تحصيل در شهرستان چوار

 با آزمون 36164 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 تحصيل در شهرستان مهران

 با آزمون 36165 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 تحصيل در شهرستان ملكشاهي

 با آزمون 36166 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 با آزمون 36167 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 9 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 با آزمون 36168 پزشكي - 2 زن مرد  تحصيل در زندان بوشهر

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 شول-تحصيل در شبكه بهداشت ودرمان گناوه

 با آزمون 36169 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -علوم پزشكي بوشهر دانشگاه 
 شوركي-تحصيل در مركز بهداشت شهرستان تنگستان

 با آزمون 36170 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بنك-تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان كنگان

آزمونبا  36171 پزشكي 1 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 چاه مبارك-تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان عسلويه

 با آزمون 36172 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بندر ريگ_تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان گناوه

 با آزمون 36173 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 امام حسن-تحصيل در شبكه بهداشت ودرمان ديلم

 با آزمون 36174 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 كلمه-تحصيل درشبكه يهداشت دشتستان

 با آزمون 36175 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بردخون-تحصيل درشبكه بهداشت ودرمان دير

 با آزمون 36176 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 دهداران-دشتستانتحصيل در شبكه بهداشت شهرستان 

 با آزمون 36177 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بهارستان-تحصيل در شبكه بهداشت جم

 با آزمون 36178 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 تنگ ارم-دشتستانتحصيل در شهرستان 

 با آزمون 36179 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 آباد-تحصيل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان

 با آزمون 36180 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 درازي-تحصيل در شبكه بهداشت و درمان دشتي

 با آزمون 36181 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 دوراهك_تحصيل در شبكه بهداشت ودرمان دير

 با آزمون 36182 پزشكي - 1 زن مرد

طول مدت  داراي تعهد خدمت سه برابر -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بوالخير-تحصيل در شبكه بهداشت ودرمان تنگستان

 با آزمون 36183 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 بيد خونن-تحصيل در شبكه بهداشت ودرمان عسلويه

 با آزمون 36184 پزشكي - 1 زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول مدت داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 محمدي-تحصيل در مركز بهداشت گناوه

 با آزمون 36185 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 ريز-تحصيل در مركز بهداشت جم

 با آزمون 36186 پزشكي - 1 زن مرد

سه برابر مدت  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 آبدان-تحصيل در مركز بهداشت دير

 با آزمون 36187 پزشكي - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهرادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي بوشهر دانشگاه علوم 

 شنبه-تحصيل در مركز بهداشت دشتي 
 با آزمون 36188 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان عسلويه

 با آزمون 36189 پزشكي - 1 زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  - هامندرج در بخش پيوستشرايط و ضوابط 
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق 

 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36190

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
داراي تعهد خدمت سه  -تهران  -شهيد بهشتي  دانشگاه علوم پزشكي

 با آزمون 36191 پزشكي 1 - زن مرد  برابر طول دوره تحصيل در پزشك قانوني شهرستان ورامين

 -دانشگاه علوم پزشكي ايران  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 برابر طول تحصيل در مركز اورژانس تهران 3داراي تعهد خدمت 

 با آزمون 36192 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 2 6

 -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز 

 اورژانس تهران

 با آزمون 36193 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 9 - 2 7

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  - هادر بخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج 
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره  -تهران  -بهشتي 

 تحصيل در مركز اورژانس تهران

 با آزمون 36194 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 9 2 7

 -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 تعهد سه برابر خدمت طول تحصيل در مركز اورژانس تهرانداراي 

 7 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36195

دانشگاه علوم پزشكي سمنان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي  -(دانشكده پيراپزشكي گرمسار مستقر در شهرستان آرادان) 

سه برابر طول دوره تحصيل در مركز اورژانس تعهد خدمت به مدت 
 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد 50% -تهران 

 7 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36196

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 با آزمون 36197 پزشكي 9 - زن مرد  تحصيل در شهرستان لردگانمدت 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 مدت تحصيل در شهرستان كوهرنگ

 با آزمون 36198 پزشكي 6 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 شهرستان لردگانتحصيل در پزشك قانوني 

 با آزمون 36199 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 مدت تحصيل در شهرستان لردگان

 با آزمون 36200 دندانپزشكي 2 - زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -بروجن) (دانشكده پرستاري 

 تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 با آزمون 36201 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
سه برابر طول دوره داراي تعهد خدمت  -(دانشكده پرستاري بروجن) 

 تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 7 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36202

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 با آزمون 36203 پزشكي 2 - 1 1  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -بيرجندتحصيل در شهرستان 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان درميان

 با آزمون 36204 پزشكي - 3 1 2

برابر طول مدت  داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 تحصيل در شهرستان زيركوه عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36205 پزشكي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان قاين 

 با آزمون 36206 پزشكي 3 - 1 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي بيرجند دانشگاه علوم 
 تحصيل در شهرستان سربيشه عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36207 پزشكي - 3 1 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 تحصيل در شهرستان نهبندان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36208 پزشكي - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان خوسف

 با آزمون 36209 پزشكي 2 - 1 1
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيادامه 

پذيرشجنس   دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات   ظرفيت  
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان سرايان 

 با آزمون 36210 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان بشرويه

 با آزمون 36211 دندانپزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان زيركوه

 با آزمون 36212 دندانپزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان سربيشه

 با آزمون 36213 دندانپزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 تعهد در واگذاري خوابگاهعدم  -تحصيل در شهرستان سرايان 

 با آزمون 36214 دندانپزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان قاين

 با آزمون 36215 دندانپزشكي - 1 - مرد

برابر طول مدت  داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان طبس

 با آزمون 36216 دندانپزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان نهبندان

 با آزمون 36217 دندانپزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -تحصيل در شهرستان درميان

 با آزمون 36218 دندانپزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 خوابگاهعدم تعهد در واگذاري  -تحصيل در شهرستان بيرجند

 با آزمون 36219 دندانپزشكي - 2 1 1

 -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 با آزمون 36220 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 1 7

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 طول دوره تحصيل در شهرستان قاين

 با آزمون 36221 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 طول دوره تحصيل در شهرستان فردوس

 با آزمون 36222 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 طول دوره تحصيل در شهرستان طبس

 با آزمون 36223 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
برابر طول داراي تعهد خدمت به مدت سه  -(دانشكده پرستاري طبس) 

 -دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 6 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36224

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -(دانشكده پيراپزشكي فردوس) 

طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -بيرجند 

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36225

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول  -(دانشكده پرستاري قاين) 

 -دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 - 8 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36226

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -علوم پزشكي سبزوار  دانشگاه

 با آزمون 36227 پزشكي 1 - زن مرد  تحصيل در پزشك قانوني شهرستان سبزوار

داراي  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (دانشكده علوم پزشكي نيشابور) 
تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در نيشابور و زبرخان  با آزمون 36228 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان خليل آباد

 با آزمون 36229 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان قوچان

 با آزمون 36230 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان فريمان

 با آزمون 36231 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان بردسكن

 با آزمون 36232 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان خواف

 با آزمون 36233 پزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضويادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان فريمان
 با آزمون 36234 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان سرخس

 با آزمون 36235 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان برداسكن

 با آزمون 36236 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در بازداشتگاه مشهد

آزمون با 36237 پزشكي 1 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در زندان قوچان

 با آزمون 36238 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان باخزر

 با آزمون 36239 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -مشهد دانشگاه علوم پزشكي 
 تحصيل در شهرستان درگز

 با آزمون 36240 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان رشتخوار

 با آزمون 36241 پزشكي 3 - زن مرد

برابر طول مدت  داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان سرخس

 با آزمون 36242 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كالت

 با آزمون 36243 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 شهرستان خوافتحصيل در 

 با آزمون 36244 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كاشمر

 با آزمون 36245 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كوهسرخ

 با آزمون 36246 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان تايباد

 با آزمون 36247 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كوهسرخ

 با آزمون 36248 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان خليل آباد

 با آزمون 36249 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان رشتخوار

 با آزمون 36250 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -علوم پزشكي مشهد دانشگاه 
 تحصيل در شهرستان قوچان

 با آزمون 36251 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان فريمان

 با آزمون 36252 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  - دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 تحصيل در زندان مشهد

 با آزمون 36253 دندانپزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان بردسكن

 با آزمون 36254 دندانپزشكي 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول مدت داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان درگز

 با آزمون 36255 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان خواف

 با آزمون 36256 دندانپزشكي 2 - زن مرد

مدت داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كاشمر

 با آزمون 36257 دندانپزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان كوهسرخ

 با آزمون 36258 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 شهرستان كالتتحصيل در 

 با آزمون 36259 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضويادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
خدمت سه برابر طول مدت داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان باخرز

 با آزمون 36260 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان سرخس

 با آزمون 36261 دندانپزشكي 2 - زن مرد

مدت  داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحصيل در شهرستان تايباد

 با آزمون 36262 دندانپزشكي 2 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 با آزمون 36263 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 7 2 5

دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -(دانشكده پرستاري كاشمر) 

 تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 6 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36264

دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - هاو ضوابط مندرج در بخش پيوست شرايط
داراي تعهد خدمت سه  -(مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي درگز) 

برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 مشهد

 - 4 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36265

 بومي استان خراسان شماليمخصوص داوطلبان 
داراي تعهد خدمت  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

دانشگاه  -سه برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان اسفراين
  تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36266 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
دانشگاه  -سه برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان آشخانه

 تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36267 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
دانشگاه  -سه برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان فاروج

 تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36268 پزشكي - 1 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 با آزمون 36269 پزشكي 1 - - مرد  برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامهرمز

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -پزشكي جندي شاپور دانشگاه علوم 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان بهبهان

 با آزمون 36270 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 -برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان اميديه

آزمون با 36271 پزشكي - 1 زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 -برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان كارون

 با آزمون 36272 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان باغملك

 با آزمون 36273 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان ايذه

 با آزمون 36274 پزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان دهدز

 با آزمون 36275 پزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان انديكا

 با آزمون 36276 پزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان اللي

 با آزمون 36277 پزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان هنديجان

 با آزمون 36278 پزشكي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان دشت آزادگان

 با آزمون 36279 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان هويزه

 با آزمون 36280 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامشير

 با آزمون 36281 پزشكي 1 - - مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اميديه
 با آزمون 36282 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هفتكل

 با آزمون 36283 پزشكي - 1 زن -

سه برابر داراي تعهد خدمت  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 طول مدت تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شوشتر

 با آزمون 36284 پزشكي - 5 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 -تحصيل در دزفول مراكزخيبر،مهاجرين،حمزه،سياه منصور و اسالم آباد

 فاقد تعهد خوابگاه

 با آزمون 36285 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در مراكز شهرستان دزفول 

 با آزمون 36286 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان آبادان

 با آزمون 36287 پزشكي 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان خرمشهر

 با آزمون 36288 پزشكي - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان شادگان

 با آزمون 36289 پزشكي - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان اروندكنار

 با آزمون 36290 پزشكي 4 - 2 2

تعهد سه برابر مدت  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 تحصيل به شهرستان ايذه مي باشد .

 با آزمون 36292 داروسازي 1 - زن -

تعهد سه برابر مدت  -اهواز  -پزشكي جندي شاپور  دانشگاه علوم
 تحصيل به شهرستان دشت آزادگان مي باشد .

 با آزمون 36293 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت به  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 مدت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر

آزمونبا  36294 دندانپزشكي 6 - 3 3  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در شهرستان دزفول

 با آزمون 36295 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 تحصيل در شهرستان شوشتر

 با آزمون 36296 بينايي سنجي 2 - زن مرد

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -سالمت شهرستان ايذه) 

 فاقد خوابگاه -تحصيل در شهرستان ايذه 

 با آزمون 36297 پرستاري 2 - زن -

اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -

 فاقد خوابگاه -حميديه

 با آزمون 36298 پرستاري 1 - زن -

اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان هويزه  -

 فاقد خوابگاه

 با آزمون 36299 پرستاري 1 - - مرد

 -اهواز (شهرستان رامهرمز)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هفتكل

 فاقد خوابگاه

 با آزمون 36300 پرستاري 3 - 1 2

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -مسجدسليمان) سالمت 

 فاقد خوابگاه -تحصيل در شهرستان اللي 

 با آزمون 36301 پرستاري 1 - - مرد

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -سالمت مسجدسليمان) 

 فاقد خوابگاه -تحصيل در شهرستان انديكا 

 با آزمون 36302 پرستاري 2 - 1 1

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -سالمت شهرستان ايذه) 

 فاقد خوابگاه -تحصيل در شهرستان باغملك 

 با آزمون 36303 پرستاري 1 - - مرد
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 استان خوزستانمخصوص داوطلبان بومي ادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -سالمت شهرستان ايذه) 
 فاقدخوابگاه -در شهرستان دهدزتحصيل 

 با آزمون 36304 پرستاري 2 - 1 1

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در  -سالمت ماهشهر) 

 فاقد خوابگاه -شهرستان ماهشهر 
 با آزمون 36305 پرستاري 2 - زن -

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -جندي شاپور  دانشگاه علوم پزشكي
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در  -سالمت ماهشهر) 

 فاقد خوابگاه -شهرستان هنديجان 

 با آزمون 36306 پرستاري 1 - - مرد

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
برابر طول مدت تحصيل در داراي تعهد خدمت سه  -سالمت ماهشهر) 
 فاقد خوابگاه -شهرستان رامشير

 با آزمون 36307 پرستاري 1 - - مرد

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
تعهد سه برابر مدت تحصيل به شهرستان حاجيه  -سالمت ماهشهر) 

 فاقد خوابگاه -نرگس راه زينب ( س ) 
 با آزمون 36308 پرستاري 1 - زن -

اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دشت  -

 فاقد خوابگاه -آزادگان

 با آزمون 36309 پرستاري 3 - 1 2

 -اهواز (شهرستان رامهرمز)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامهرمز داراي تعهد 
 فاقد خوابگاه

 با آزمون 36310 پرستاري 2 - 1 1

اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -سالمت مسجدسليمان) 

 فاقد خوابگاه -تحصيل در شهرستان مسجد سليمان 

 با آزمون 36311 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
تحصيل در شهرستان دزفول و حوزه هاي تحت پوشش آن شامل(شريعتي، 

 فاقد تعهد خوابگاه -خيبر، سردشت، باغچه بان، امام، طالقاني) 

 با آزمون 36312 پرستاري - 10 5 5

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دزفول دانشگاه علوم پزشكي 
فاقد  -تحصيل در شهرستان دزفول و حوزه هاي تحت پوشش دزفول

 تعهد خوابگاه

 با آزمون 36313 پرستاري 10 - 5 5

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشكده علوم پزشكي شوشتر 
شوشتر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر دانشكده علوم پزشكي 

جهت دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ داراي خوابگاه 
 استيجاري (مشاركتي) ويژه دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون 36314 پرستاري 5 - 2 3

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشكده علوم پزشكي شوشتر 
شوشتر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر دانشكده علوم پزشكي 

جهت دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ داراي خوابگاه 
 استيجاري (مشاركتي) ويژه دانشجويان غيربومي مي باشد

 با آزمون 36315 پرستاري - 5 3 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان آبادان

آزمونبا  36316 پرستاري 6 - 3 3  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان خرمشهر

 با آزمون 36317 پرستاري 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي آبادان 
 تحصيل در شهرستان شادگان

 با آزمون 36318 پرستاري 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -پزشكي آبادان دانشگاه علوم 
 تحصيل در شهرستان اروندكنار

 با آزمون 36319 پرستاري 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در شهرستان دزفول 

 با آزمون 36320 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 مدت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر

 با آزمون 36321 تكنولوژي پرتوشناسي 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در شهرستان دزفول

 با آزمون 36322 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
جندي دانشگاه علوم پزشكي  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره  -اهواز  -شاپور 
تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 اهواز

 با آزمون 36323 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 7 2 5

دانشگاه علوم پزشكي جندي  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -شاپور 

 مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي شوشتر

 با آزمون 36324 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 3 1 2

داراي تعهد خدمت به  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 مدت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر

 با آزمون 36325 فيزيوتراپي 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت به  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 مدت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوشتر

 با آزمون 36326 كاردرماني 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت به  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان شوشترمدت سه برابر طول دوره تحصيل در 

 با آزمون 36327 گفتار درماني 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 فاقد تعهد خوابگاه -تحصيل در شهرستان دزفول

 با آزمون 36328 هوشبري 5 - زن مرد

 -دانشكده علوم پزشكي شوشتر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در دانشكده 

علوم پزشكي شوشتر دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت دانشجويان در 
مقاطع كارداني و كارشناسي؛ داراي خوابگاه استيجاري (مشاركتي) ويژه 

 دانشجويان غيربومي مي باشد

5 2 - 7 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36329

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

تحصيل در پزشكي قانوني شهرستان ابهر (عدم تعهد در ارائه خوابگاه 
  عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-دولتي

 با آزمون 36330 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي زنجان  دانشگاه علوم
تحصيل در پزشك قانوني شهرستان خدابنده(بيمارستان 

عدم امكان تغيير -اميرالمومنين)عدم تعهد در ارائه خوابگاه دولتي
 نيمسال شروع به تحصيل

 با آزمون 36331 پزشكي 1 - زن مرد

برابر طول مدت تحصيل داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم تعهد در  -در شهرستان ايجرود (مركز خدمات جامع سالمت زرين آباد) 

 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون 36332 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم  -زنجان(مركز خدمات جامع سالمت حصار) تحصيل در شهرستان 

 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 با آزمون 36333 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خدابنده( مركز 

عدم  -عدم امكان انتقال به زنجان  -خدمات جامع سالمت نوربهار)
عدم امكان -تعهد در ارايه هر گونه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان

 تغيير نيمسال شروع به تحصيل

 با آزمون 36334 پرستاري 1 - زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خرمدره( مركز خدمت سه 

عدم  -) عدم امكان انتقال به زنجان 2خدمات جامع سالمت شماره 
عدم امكان -تعهد در ارايه هر گونه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان

 تغيير نيمسال شروع به تحصيل

 با آزمون 36335 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت  -(دانشكده پرستاري ابهر) دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خدابنده(بيمارستان اميرالمومنين) 

عدم تعهد در ارايه هر گونه خوابگاه اعم از  -عدم امكان انتقال به زنجان 
 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-دولتي و خودگردان

زمونبا آ 36336 پرستاري 4 - 2 2  

داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خرمدره(بيمارستان بوعلي) عدم 

عدم تعهد در ارايه هر گونه خوابگاه اعم از دولتي و  -امكان انتقال به زنجان 
 عدم امكان تغيير شروع نيمسال تحصيلي-خودگردان 

 با آزمون 36337 پرستاري - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم -تحصيل در شهرستان ماهنشان (مركز خدمات جامع سالمت دندي)

 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-تعهد در ارائه خوابگاه دولتي

 با آزمون 36338 پرستاري - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

اميرالمومنين)عدم تعهد در تحصيل در شهرستان خدابنده(بيمارستان 
 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-ارائه خوابگاه دولتي

 با آزمون 36339 پرستاري - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
تحصيل در شهرستان ايجرود (بيمارستان ايثار)عدم تعهد در ارائه 

 تغيير نيمسال شروع به تحصيل عدم امكان-خوابگاه دولتي

 با آزمون 36340 پرستاري - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
تحصيل در شهرستان ماهنشان (بيمارستان رازي)عدم تعهد در ارائه 

 عدم امكان تغيير نيمسال شروع به تحصيل-خوابگاه دولتي

 با آزمون 36341 پرستاري - 1 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

تحصيل در مركز مشاوره ومراقبت بيماريهاي رفتاري مركز بهداشت 
  زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50سمنان %

 با آزمون 36342 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -سمنان دانشگاه علوم پزشكي 
تحصيل در مركز مشاوره ومراقبت بيماريهاي رفتاري شهرستان گرمسار 

 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. %50

 با آزمون 36343 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
زمان تحصيل  50% -شهرستان مهدي شهر تحصيل در پزشك قانوني 

 خوابگاه تعلق مي گيرد.

 با آزمون 36344 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
زمان تحصيل  50% -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان دامغان

 خوابگاه تعلق مي گيرد.

 با آزمون 36345 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
دانشگاه نسبت به تامين خوابگاه براي  -دوره تحصيل در زندان شاهرود 

 دانشجويان تعهدي ندارد.

 با آزمون 36346 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
مشاوره ومراقبت بيماريهاي رفتاري مركز بهداشت تحصيل در مركز 

 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50سمنان %

 با آزمون 36347 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان (دانشكده پيراپزشكي سرخه) 
تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز آموزشي 

زمان تحصيل  50% -كوثر و اميرالمومنين (ع) سمنان پژوهشي و درماني 
 خوابگاه تعلق مي گيرد

 با آزمون 36348 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - 1 1

دراراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان (شهرستان آرادان) 
به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز آموزشي و پژوهشي و 

زمان تحصيل خوابگاه  50% -شهرستان سمنان درماني بيمارستان كوثر 
 تعلق مي گيرد

 با آزمون 36349 علوم تغذيه 1 - زن -

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
زمان تحصيل  50% -طول دوره تحصيل در بيمارستان واليت دامغان 

 خوابگاه تعلق مي گيرد
آزمونبا  36350 فيزيوتراپي 1 - زن -  

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهرايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چاه

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -ايرانشهر  دانشگاه علوم پزشكي
محدوديت -دوره تحصيل در راسك مركز خدمات جامع سالمت حيط 

  در اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36351 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت -پيشيندوره تحصيل در راسك مركزخدمات جامع سالمت 

 در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36352 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت  -دوره تحصيل در راسك مركز خدمات جامع سالمت هنگ 

 در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36353 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در راسك /بيمارستان واليت 

 با آزمون 36354 پزشكي - 2 زن مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ادامه 
 بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهرايرانشهر، بمپور، چاهايرانشهر شامل 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 

 -دوره تحصيل در دشتياري /مركز خدمات جامع سالمت نوبنديان 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36355 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -زرآباد دوره تحصيل در كنارك مركز خدمات جامع سالمت 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36356 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
دوره تحصيل در مهرستان مركز خدمات جامع سالمت روستايي كهن 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -شهر 

 با آزمون 36357 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي ايرانشهر دانشگاه 
-مركز خدمات جامع سالمت هيت -دوره تحصيل در قصرقند 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36358 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -سالمت دمپگ  مركز خدمات جامع -دوره تحصيل در دشتياري 

 -محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36359 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -دوره تحصيل در دلگان مركز خدمات جامع سالمت چاهكيچي

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36360 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي ايرانشهر دانشگاه علوم 
محدوديت در  -بيمارستان امام رضا (ع)  -دوره تحصيل در دلگان 

 -اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36361 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -رئيس آباد مركز خدمات جامع سالمت -دوره تحصيل در سرباز 

 محدوديت در اعطاي خوابكاه

 با آزمون 36362 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -مركز خدمات جامع سالمت مينان -دوره تحصيل در سرباز 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36363 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -ايرانشهر  دانشگاه علوم پزشكي
 محدوديت در اعطاي خوايگاه -بيمارستان وليعصر(عج)-تحصيل در فنوج 

 با آزمون 36364 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 اعطاي خوابگاهمحدوديت در  -بيمارستان اميد  -تحصيل در مهرستان 

 با آزمون 36365 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -تحصيل در مركز نيكشهر مركز خدمات جامع سالمت چانف

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36366 پزشكي - 1 زن مرد

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت -تحصيل در نيكشهر مركز خدمات جامع سالمت دستگرد

 در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36367 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در -تحصيل در نيكشهر مركز خدمات جامع سالمت ملوران

 اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36368 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -بهمن  22بيمارستان -در نيكشهر 

 با آزمون 36369 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -مركزخدمات جامع سالمت فنوج  -تحصيل در فنوج 
 اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36370 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه- -در پزشكي قانوني شهرستان ايرانشهر

 با آزمون 36371 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -پزشكي زابل  دانشگاه علوم
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر -تحصيل درشهرستان راسك

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36387 داروسازي 1 - زن مرد
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پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت ادامه 
 بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهرايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چاه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر  -تحصيل در شهرستان فنوج

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36390 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر  -در شهرستان قصرقند تحصيل

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36391 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر -تحصيل در شهرستان كنارك

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36392 داروسازي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط -تحصيل درمهرستان 

 معذور مي باشد.

 با آزمون 36394 داروسازي 1 - - مرد

دوره  داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر -تحصيل درشهرستان دلگان

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36395 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت كهير شهرستان 

 امكانات خوابگاهيمحدوديت در -كنارك 

 با آزمون 36399 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت چاهشور شهرستان 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي-دلگان 

 با آزمون 36400 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -علوم پزشكي زاهدان دانشگاه 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت هيچان شهرستان 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -نيكشهر 

 با آزمون 36401 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت حيط شهرستان طول دوره 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي-راسك 

 با آزمون 36402 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت دمپك شهرستان 

 امكانات خوابگاهيمحدوديت در -دشتياري 

 با آزمون 36403 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در فنوج مركز خدمات 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-جامع سالمت كتيج 

 با آزمون 36405 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر مركز 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-خدمات جامع سالمت توتان 

 با آزمون 36406 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -بهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه 
مركز  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -خدمات جامع سالمت پيرسهراب 

 با آزمون 36407 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
در دشتياري مركز  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-خدمات جامع سالمت درگس

 با آزمون 36408 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در دلگان مركز 

 اعطاي خوابگاهمحدوديت در -خدمات جامع سالمت اسفند 

 با آزمون 36409 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر مركز 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -خدمات جامع سالمت دوشين كوه 

آزمونبا  36410 بهداشت عمومي 1 - - مرد  

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز مركز 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -خدمات جامع سالمت كزور 

 با آزمون 36411 بهداشت عمومي 1 - - مرد
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بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و ادامه 
 بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهرايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چاه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
ش نيمسالپذير  عنوان رشته 

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -مركز خدمات جامع سالمت شارك

 با آزمون 36412 عموميبهداشت  1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -مركز خدمات جامع سالمت سورو

 با آزمون 36413 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) دانشگاه علوم پزشكي 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-مركز خدمات جامع سالمت ديهي  -

 با آزمون 36414 بهداشت عمومي 1 - - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -علي(ع) شهرستان چاه بهار

 با آزمون 36415 پرستاري 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 اعطاي خوابگاهمحدوديت در  -تحصيل در بيمارستان خاتم االنبيا (ص) 

 با آزمون 36416 پرستاري 4 - 2 2

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
بهمن  22داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل دربيمارستان 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -نيكشهر 

 با آزمون 36417 پرستاري 4 - 3 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-بيمارستان ايران -تحصيل در ايرانشهر 

 با آزمون 36418 پرستاري 4 - 3 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 خوابگاهمحدوديت در اعطاي  -بيمارستان واليت  -تحصيل در راسك 

 با آزمون 36419 پرستاري 3 - 2 1

 -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 
بيمارستان  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كنارك 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-امام حسين (ع)

 با آزمون 36420 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 
محدوديت در  -بيمارستان امام رضا(ع)  -دوره تحصيل دردلگان 

 اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36421 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در -بيمارستان ولي عصر (عج) -دوره تحصيل در فنوج 

 اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36422 پرستاري 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در اعطاي  -بيمارستان اميد -دوره تحصيل در مهرستان

 خوابگاه

 با آزمون 36423 پرستاري 3 - 2 1

برابر طول داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -بيمارستان اميد -تحصيل در مهرستان 

 با آزمون 36424 تكنولوژي اتاق عمل 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -بيمارستان ولي عصر (عج) -دوره تحصيل در فنوج 

 اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36425 تكنولوژي اتاق عمل 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در دلگان بيمارستان امام رضا (ع)

 با آزمون 36426 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

برابر طول داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -بيمارستان امام حسين (ع)  -دوره تحصيل در كنارك 

 -اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36427 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
-مركز خدمات جامع سالمت درگس  -دوره تحصيل در دشتياري 

 خوابگاهمحدوديت در اعطاي 

 با آزمون 36428 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
-دوره تحصيل در مهرستان مركز خدمات جامع سالمت آشار 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36429 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت -دوره تحصيل در راسك مركز خدمات جامع سالمت هنگ

 در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36430 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد
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پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم ادامه 
 بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهرايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چاه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

مركز خدمات جامع سالمت  -دوره تحصيل در شهرستان كنارك 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -زرآباد 

 با آزمون 36431 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -تحصيل در شهرستان فنوج / مركز خدمات جامع سالمت كتيجدوره 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36432 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -دوره تحصيل در شهرستان دلگان مركز خدمات جامع سالمت مند

 خوابگاهمحدوديت در اعطاي 

 با آزمون 36433 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -بيمارستان امام رضا (ع)  -دوره تحصيل در دلگان 

 اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36434 علوم آزمايشگاهي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در مهرستان بيمارستان اميد 

 با آزمون 36435 علوم آزمايشگاهي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 خوابگاهمحدوديت در اعطاي  -بيمارستان واليت  -تحصيل در راسك 

 با آزمون 36436 علوم آزمايشگاهي 2 - - مرد

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت  -

 محئوديت دراعطاي خوابگاه -پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 با آزمون 36441 پيش بيمارستاني فوريت هاي پزشكي - 28 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -دوره تحصيل در راسك 

 با آزمون 36447 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 اعطاي خوابگاهمحدوديت در  -تحصيل در سرباز 

 با آزمون 36448 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-تحصيل در فنوج 

 با آزمون 36449 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-قصرقندتحصيل در 

 با آزمون 36450 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در چابهار

 با آزمون 36451 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در نيكشهر 

 با آزمون 36452 مامايي 2 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-تحصيل در مهرستان 

 با آزمون 36453 مامايي 1 - زن -

سه برابر طول داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در كنارك 

 با آزمون 36454 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -دوره تحصيل دردشتياري 

 با آزمون 36455 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه--دوره تحصيل در دلگان

 با آزمون 36456 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -دوره تحصيل در راسك مركز خدمات جامع سالمت جكيگور 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36457 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت -دوره تحصيل در كنارك مركزخدمات جامع سالمت كهير

 در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36458 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد

سه برابر طول  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
-دوره تحصيل در مهرستان مركز خدمات جامع سالمت بهرآباد

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36459 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
-دوره تحصيل در دلگان مركز خدمات جامع سالمت جلگه چاه هاشم 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36460 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ادامه 
 سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهر بهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد،ايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چاه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

-مركز خدمات جامع سالمت ساربوكدوره تحصيل در قصرقند 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 با آزمون 36461 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-تحصيل در دلگان بيمارستان امام رضا (ع) 

آزمونبا  36462 هوشبري - 1 - مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -بيمارستان امام حسين (ع) -دوره تحصيل دركنارك 

 اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36463 هوشبري - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در  -ولي عصر (عج)  دوره تحصيل در فنوج بيمارستان

 اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36464 هوشبري - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه -تحصيل در مهرستان بيمارستان اميد 

 با آزمون 36465 هوشبري - 2 1 1

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -بهارچاه
 - 3 زن -

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36468

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت  -

 محدوديت در اعطاي خوابگاه -پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
 - 10 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36469

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراي  -

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-ايرانشهر 
 - 3 زن -

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36470

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
-درشهرستان سرباز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -

 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36471

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان راسك  -
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-

 - 2 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36472

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36473

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -

 محدوديت در اعطاي خوابگاه-دشتياري 
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36474

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر  - هاضوابط مندرج در بخش پيوستشرايط و 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرآباد  -
 محدوديت در اعطاي خوابگاه-

 - 2 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36475

علوم پزشكي ايرانشهر دانشگاه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -(دانشكده علوم پزشكي چاه بهار) 

 -دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 محدوديت در اعطاي خوابگاه

 - 19 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36476

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 
--دوره تحصيل در دشتياري مركز خدمات جامع سالمت نگور 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36787 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
--مركز خدمات جامع سالمت اسپكه  - دوره تحصيل در نيكشهر

 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36788 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
--مركز خدمات جامع سالمت زرآباد -دوره تحصيل در كنارك 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36789 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -مركز خدمات جامع سالمت كالت سرباز  -دوره تحصيل در سرباز 

 -محدوديت در اعطاي خوابگاه
آزمون با 36790 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -مركز خدمات جامع سالمت گلمورتي -دوره تحصيل در دلگان 

 محدوديت در اعطاي خوابگاه
 با آزمون 36791 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد
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اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با 
  زابل شامل زابل، زهك، هامون، هيرمند و نيمروز

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين  -بيمارستان اميرالمومنين علي(ع)-تحصيل درشهرستان زابل

  دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.
 با آزمون 36372 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
-مركزخدمات جامع سالمت شهيد مدرس-هيرمندتحصيل درشهرستان 

 اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36373 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين -بيمارستان شهدا شهرستان هيرمند  -تحصيل درشهرستان هيرمند 

 از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.دانشگاه 

 با آزمون 36374 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 -مركز خدمات جامع سالمت امام رضا(ع) -تحصيل درشهرستان زابل

 ااين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36375 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه  -بيمارستان امام خميني (ره)  -تحصيل در شهرستان زابل 

 از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36376 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 -مركز خدمات جامع سالمت قرقري  -تحصيل درشهرستان هيرمند

 اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36377 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه  -بيمارستان سيدالشهداء(ع)  -زهك تحصيل درشهرستان 

 از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36378 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
ااين -مركز خدمات جامع سالمت كرباسك-تحصيل درشهرستان زابل 

 خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.دانشگاه از واگذاري 
 با آزمون 36379 پزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر  -تحصيل در زندان زابل 
 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36380 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -پزشكي زابل دانشگاه علوم 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر -تحصيل درشهرستان زابل

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36384 داروسازي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
از واگذاري خوابگاه در هر اين دانشگاه -تحصيل درشهرستان هامون

 شرايط معذور مي باشد.

 با آزمون 36396 داروسازي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت سفيدابه شهرستان 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي-نيمروز 

 با آزمون 36397 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي-وليعصر(عج)شهرستان زابل 
 با آزمون 36398 دندانپزشكي 1 - زن -

اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با 
  زاهدان شامل تفتان، زاهدان، خاش، سراوان، سيب سوران، گلشن و ميرجاوه

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
محدوديت -طول دوره تحصيل در بيمارستان سوران شهرستان سوران

  خوابگاهيدر امكانات 
 با آزمون 36381 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي -در پزشك قانوني شهرستان خاش

 با آزمون 36382 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي -تحصيل در زندان زاهدان 

 با آزمون 36383 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي  -تحصيل در مركز بهداشت سراوان

 واگذاري خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36385 داروسازي 1 - زن مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم ادامه 
 پزشكي زاهدان شامل تفتان، زاهدان، خاش، سراوان، سيب سوران، گلشن و ميرجاوه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
نيمسالپذيرش   عنوان رشته 

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي -تحصيل در مركز بهداشت خاش
 واگذاري خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36386 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -زابل دانشگاه علوم پزشكي 
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه -تحصيل دربيمارستان رازي سراوان

 در هر شرايط معذور مي باشد.
 با آزمون 36388 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه از واگذاري  -ميرجاوهتحصيل دربيمارستان دارالشفاء 

 خوابگاه در هر شرايط معذور مي باشد.
 با آزمون 36389 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
اين دانشگاه هيچ گونه -تحصيل دربيمارستان امام خميني(ره) خاش

 تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 با آزمون 36393 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
محدوديت در -طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء ميرجاوه 

 امكانات خوابگاهي
 با آزمون 36404 دندانپزشكي 1 - زن مرد

به ميزان سه برابر داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
محدوديت  -طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي شهرستان سراوان 

 در امكانات خوابگاهي
 با آزمون 36437 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
محدوديت -طول دوره تحصيل در بيمارستان ايرانمهرشهرستان سراوان 

 در امكانات خوابگاهي
 با آزمون 36438 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 -طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان خاش

 محدوديت در امكانات خوابگاهي
آزمونبا  36439 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
محدوديت  -طول دوره تحصيل در بيمارستان سوران شهرستان سوران 

 در امكانات خوابگاهي
 با آزمون 36440 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه اورژانس  -

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -شهري سوران 
 با آزمون 36442 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 1 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
مدت تحصيل درپايگاه داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر  -

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -اورژانس دومك زاهدان 
 با آزمون 36443 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل در پايگاه  -

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -الديز ميرجاوه اورژانس 
 با آزمون 36444 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل درپايگاه اورژانس تفتان 

 خوابگاهيمحدوديت در امكانات  -
 با آزمون 36445 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل در پايگاه  -

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -اورژانس پليس راه زاهدان 
 با آزمون 36446 هاي پزشكي پيش بيمارستانيفوريت  - 2 زن -

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 

محدوديت در  -طول دوره تحصيل در پايگاه اورژانس شهري ميرجاوه 
 امكانات خوابگاهي

 - 1 زن -
فوريت هاي پزشكي پيش كارداني 

 بيمارستاني
 با آزمون 36477

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه اورژانس 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -شهري سوران 
 - 2 زن -

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36478

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه اورژانس 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي -شهري سوران 
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36479

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - هابخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج در 
داراي تعهد خدمت سه برابر  -(مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 

 -طول دوره تحصيل در پايگاه اورژانس تمين شهرستان ميرجاوه 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36480
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  داوطلبان بومي استان فارسمخصوص 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

مقدورات  خوابگاه در حد -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان جهرم 
  ارايه مي گردد.

 با آزمون 36481 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان آباده

 با آزمون 36482 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 پزشك قانوني شهرستان استهبانتحصيل در 

 با آزمون 36483 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي فسا 
 تحصيل در شهرستان فسا

 با آزمون 36485 پزشكي 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش  داراي تعهد خدمت سه

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 با آزمون 36486 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 9 - 2 7

دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -(دانشكده پيراپزشكي داراب) 

تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شيرازطول دوره 
 - 9 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36487

دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت  -(مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني) 

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم  سه برابر طول دوره تحصيل
 پزشكي شيراز

 9 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36488

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 با آزمون 36489 پزشكي - 2 زن مرد  تحصيل در مناطق محروم شهرستان بويين زهرا

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
 تحصيل در مناطق محروم شهرستان تاكستان

 با آزمون 36490 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
 الموت و طارم)تحصيل در مناطق محروم شهرستان قزوين ( منطقه 

 با آزمون 36491 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان تاكستان

 با آزمون 36492 پزشكي 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق داراي تعهد 

 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 با آزمون 36493 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 9 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي قم 

 با آزمون 36494 پزشكي 5 - زن مرد  علوم پزشكي قمتحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 تحصيل در مناطق روستايي كهك و جعفريه

 با آزمون 36495 داروسازي - 2 1 1

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قم 
 روستايي كهك و جعفريه دوره تحصيل در مناطي

 با آزمون 36496 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي قم 
 دوره تحصيل در مناطق روستايي كهك و جعفريه

 با آزمون 36497 پرستاري - 8 2 6

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
تحصيل در مناطق روستايي كهك و جعفريه از شهرستان قم  طول دوره

 محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد -

 با آزمون 36498 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - 1 1

 -دانشگاه علوم پزشكي قم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
مناطق  داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در

 روستايي كهك و جعفريه

 با آزمون 36499 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 10 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 با آزمون 36500 پزشكي - 2 زن مرد  برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بانه

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -علوم پزشكي كردستان دانشگاه 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بيجار

 با آزمون 36501 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان دهگالن

 با آزمون 36502 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -علوم پزشكي كردستان دانشگاه 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان مريوان

 با آزمون 36503 پزشكي 2 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
پذيرشنحوه  محل  

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان كامياران
 با آزمون 36504 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان ديواندره

 با آزمون 36505 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان سروآباد

 با آزمون 36506 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان سقز

 با آزمون 36507 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان قروه

 با آزمون 36508 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 -برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان مريوان

 با آزمون 36509 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
ممنوعيت در  -برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان ديواندره

 تغيير رشته و نقل و انتقال

 با آزمون 36510 پزشكي - 1 زن مرد

خدمت سه داراي تعهد  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 -برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان بيجار

 با آزمون 36511 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول دوره تحصيل در زندان سقز

 با آزمون 36512 پزشكي - 1 زن مرد

تعهد خدمت سه داراي  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 برابر طول دوره تحصيل در زندان سنندج

 با آزمون 36513 پزشكي - 1 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 با آزمون 36514 پزشكي 3 - زن مرد  تحصيل در شهرستان ارزوئيه

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان بافت

 با آزمون 36515 پزشكي 3 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان بردسير

 با آزمون 36516 پزشكي 2 - زن مرد

طول مدت برابر  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان رابر

 با آزمون 36517 پزشكي 4 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان زرند

 با آزمون 36518 پزشكي 2 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 كوهبنانتحصيل در شهرستان 

 با آزمون 36519 پزشكي 2 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36520 پزشكي - 4 زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان شهربابك

 با آزمون 36521 پزشكي - 1 زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان گلباف

 با آزمون 36522 پزشكي - 1 زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان شهداد

 با آزمون 36523 پزشكي - 1 زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -علوم پزشكي كرمان دانشگاه 
 تحصيل در شهرستان اندوهجرد

 با آزمون 36524 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان كهنوج

 با آزمون 36525 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -كرمان دانشگاه علوم پزشكي 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان بردسير

 با آزمون 36526 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان كرمان

 با آزمون 36527 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان شهربابك

 با آزمون 36528 پزشكي - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه  -تحصيل در بازداشتگاه كرمان 

 هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36529 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه  -زندان كرمان تحصيل در 

 تعهدي ندارد.

 با آزمون 36530 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه در قبال  -تحصيل در مركز شبانه روزي محمد آباد ريگان 

 واگاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36531 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه  -تحصيل در مركز شبانه روزي رستم آياد شهرستان نرماشير 

 در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36532 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -پزشكي كرمان دانشگاه علوم 
دانشگاه در قبال واگذاري  -تحصيل در مركز شبانه روزي فهرج 

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36533 دندانپزشكي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان بافت

 با آزمون 36534 دندانپزشكي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36535 دندانپزشكي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان كوهبنان

 با آزمون 36536 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 تحصيل در شهرستان بم

 با آزمون 36537 پرستاري 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 تحصيل در شهرستان نرماشير

 با آزمون 36538 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 تحصيل در شهرستان ريگان

 با آزمون 36539 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 تحصيل در شهرستان فهرج

 با آزمون 36540 پرستاري 2 - 1 1

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36541 پرستاري 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راين

 با آزمون 36542 پرستاري 1 - زن مرد

طول مدت برابر  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان گلباف

 با آزمون 36543 پرستاري 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان شهداد

 با آزمون 36544 پرستاري 1 - زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان (دانشكده پرستاري زرند) 
 طول مدت تحصيل در شهرستان راين برابر 3خدمت 

 با آزمون 36545 پرستاري 1 - زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان (دانشكده پرستاري زرند) 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان گلباف 3خدمت 

 با آزمون 36546 پرستاري 1 - زن مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان (دانشكده پرستاري زرند) 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان شهداد 3خدمت 

 با آزمون 36547 پرستاري 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان ارزوئيه

 با آزمون 36548 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3تعهد خدمت داراي  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36549 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان ارزوئيه

 با آزمون 36550 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3تعهد خدمت داراي  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان كوهبنان

 با آزمون 36551 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36552 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان ارزوئيه

 با آزمون 36553 علوم تغذيه 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -علوم پزشكي كرمان دانشگاه 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36554 علوم تغذيه 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان كوهبنان

 با آزمون 36555 علوم تغذيه 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -كرمان دانشگاه علوم پزشكي 
 تحصيل در شهرستان كوهبنان

 با آزمون 36556 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان ارزوئيه

 با آزمون 36557 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -علوم پزشكي كرمان دانشگاه 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36558 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بم

 با آزمون 36559 پزشكي پيش بيمارستاني فوريت هاي - 2 - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نرماشير

 با آزمون 36560 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 1 - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ريگان

 با آزمون 36561 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 1 - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فهرج

 با آزمون 36562 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي كرمان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق 

دانشگاه در قبال واگذاري  -تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تعهدي ندارد.خوابگاه هيچگونه 

 با آزمون 36563 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 7 - - مرد

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان ارزوئيه

 با آزمون 36564 مامايي 1 - زن -

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 شهرستان كوهبنانتحصيل در 

 با آزمون 36565 مامايي 1 - زن -

برابر طول مدت  3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 تحصيل در شهرستان راور

 با آزمون 36566 مامايي 1 - زن -

 -دانشگاه علوم پزشكي بم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
تحصيل در مناطق تحت پوشش  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره

 دانشگاه علوم پزشكي بم

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36567

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

دانشگاه در  -مدت تحصيل در شهرستان اسالم آباد غرب (سيماني)
  قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36568 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان پاوه (بانه ور)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36569 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان پاوه (ورا)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36570 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -تحصيل در شهرستان جوانرود (مزران) مدت

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36571 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان جوانرود (زالن)

 تعهدي ندارد. خوابگاه هيچگونه

 با آزمون 36572 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان داالهو (زاوله)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36573 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دانشگاه در  -مدت تحصيل در شهرستان داالهو (كامران بيگرضايي)

 قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36574 پزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاهادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان روانسر (نهرابي)
 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36575 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان سرپل ذهاب (بزمير آباد)

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36576 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -تحصيل در شهرستان سرپل ذهاب (گردنه نو )مدت 

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36577 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان سنقر (باوله)

 هيچگونه تعهدي ندارد.خوابگاه 

 با آزمون 36578 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان سنقر (كلسفيد)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36579 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان صحنه (موئينه)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36580 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان كنگاور (دهلر)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36581 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان گيالنغرب (گواور)

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36582 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان گيالنغرب (سوخور)

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36583 پزشكي - 1 زن مرد

طول داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان هرسين (چهر)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36584 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان هرسين (چشمه كبود)

 هيچگونه تعهدي ندارد.واگذاري خوابگاه 

 با آزمون 36585 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان گيالن غرب 

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36586 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -پزشكي كرمانشاه دانشگاه علوم 
 تحصيل در پزشك قانوني شهرستان سنقر

 با آزمون 36587 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان صحنه 

 ندارد.خوابگاه هيچگونه تعهدي 

 با آزمون 36588 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان سرپل ذهاب

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36589 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان پاوه (بانه ور)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36590 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان روانسر (نهرابي)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36591 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان سرپل ذهاب (بزمير آباد)

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36592 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاهادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

دانشگاه در قبال واگذاري  -تحصيل در شهرستان سنقر (باوله) مدت
 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36593 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان صحنه (كندوله)

 هيچگونه تعهدي ندارد.خوابگاه 

 با آزمون 36594 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -مدت تحصيل در شهرستان كنگاور (دهلر)

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36595 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -علوم پزشكي كرمانشاه دانشگاه 
دانشگاه در قبال  -مدت تحصيل در شهرستان گيالنغرب (گواور)

 واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36596 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه در قبال واگذاري  -شهرستان هرسين (چهر)مدت تحصيل در 

 خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.

 با آزمون 36597 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

تعهدي در قبال واگذاري دانشگاه  -تحصيل در شهرستان بوير احمد
  خوابگاه ندارد

 با آزمون 36598 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد-تحصيل در شهرستان دنا 

 با آزمون 36599 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري  -تحصيل در شهرستان گچساران

 خوابگاه ندارد

 با آزمون 36600 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري  -تحصيل در شهرستان باشت 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون 36601 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد-تحصيل در شهرستان چرام   با آزمون 36602 پزشكي - 1 زن مرد

برابر طول دوره داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد-تحصيل در شهرستان لنده   با آزمون 36603 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري  -تحصيل در شهرستان بهميي 

 خوابگاه ندارد

 با آزمون 36604 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري  -تحصيل در شهرستان مارگون

 خوابگاه ندارد

 با آزمون 36605 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 -قانوني شهرستان دهدشتتحصيل در پزشك 

 با آزمون 36606 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -در زندان دهدشت 

 با آزمون 36607 پزشكي 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول دوره داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -تحصيل در زندان ياسوج   با آزمون 36608 پزشكي - 2 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
داراي تعهد خدمت سه برابر  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اين -دهستان دوزين -مينودشتطول مدت تحصيل در شهرستان 
دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 

  دانشجويان بومي و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون 36609 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
اين -قرانكي جنگل  روستاي-طول مدت تحصيل در شهرستان كالله

دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 
 دانشجويان بومي و غيربومي معذور مي باشد.

 با آزمون 36610 پزشكي 1 - - مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
نيمسالپذيرش   عنوان رشته 

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اين -بخش گليداغ  -طول مدت تحصيل در شهرستان مراوه تپه 
دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 

 غيربومي معذور مي باشد.دانشجويان بومي و 

 با آزمون 36611 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
اين -روستاي كرند -طول مدت تحصيل در شهرستان گنبد كاووس

دانشگاه فاقد خوابگاه است و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 
 معذور مي باشد.دانشجويان بومي و غيربومي 

 با آزمون 36612 پزشكي 2 - 1 1

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
داراي تعهد خدمت سه برابر  -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

عدم تعهد  -طول مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان سياهكل 
  در ارايه خوابگاه

 با آزمون 36613 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -رشت  -پزشكي گيالن دانشگاه علوم 
عدم تعهد در  -طول مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان ماسال 

 ارايه خوابگاه

 با آزمون 36614 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 طول دوره تحصيل در اردوگاه حرفه آموزي و كاردرماني

 با آزمون 36615 پزشكي 2 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 با آزمون 36616 پزشكي 1 - زن مرد  برابر طول مدت تحصيل در شهرستان دورود

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان اليگودرز

 با آزمون 36617 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان ازنا

 با آزمون 36618 پزشكي 1 - زن مرد

سه داراي تعهد خدمت  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان نورآباد

 با آزمون 36619 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان كوهدشت

 با آزمون 36620 پزشكي - 1 زن مرد

خدمت سه داراي تعهد  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان الشتر

 با آزمون 36621 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان پلدختر

 با آزمون 36622 پزشكي - 1 زن مرد

خدمت سه  داراي تعهد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان چگني

 با آزمون 36623 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول دوره تحصيل درشهرستان سپيد دشت

 با آزمون 36624 پزشكي - 1 زن مرد

تعهد خدمت سه داراي  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان كوهدشت

 با آزمون 36625 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان پلدختر

 با آزمون 36626 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان رومشكان

 با آزمون 36627 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان اشتر

 با آزمون 36628 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -علوم پزشكي لرستان دانشگاه 
 برابر مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان اليگودرز

 با آزمون 36629 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان رومشكان

آزمونبا  36630 پزشكي - 1 زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 محدوديت در ارائه خوابگاه -طول دوره تحصيل در زندان خرم آباد 

 با آزمون 36631 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 نورآبادبرابر طول مدت تحصيل در شهرستان 

 با آزمون 36632 داروسازي 1 - - مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
خدمت سه داراي تعهد  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان پلدختر
 با آزمون 36633 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول مدت تحصيل در شهرستان اليگودرز

 با آزمون 36634 داروسازي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 برابر طول دوره تحصيل درشهرستان اليگودرز محل تعهد:شول آباد
 با آزمون 36635 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 برابر طول دوره تحصيل درشهرستان سپيد دشت

 با آزمون 36636 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 برابر طول دوره تحصيل درشهرستان كوهدشت محل تعهد:گراب
 با آزمون 36637 دندانپزشكي 1 - زن مرد

خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
شهرستان دورود داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در  -
 عدم انتقال به دانشكده هاي خرم آباد -

 با آزمون 36638 پرستاري - 1 زن مرد

خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان ازنا  -

 عدم انتقال به دانشكده هاي خرم آباد
 با آزمون 36639 پرستاري 1 - زن مرد

 -خرم آباد (دانشكده پرستاري خرم آباد)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خرم آباد

 با آزمون 36640 پرستاري 2 - زن مرد
خرم آباد (دانشكده پرستاري خرم  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان داراي  -آباد) 
 رومشكان

 با آزمون 36641 پرستاري 1 - زن مرد

 -خرم آباد (دانشكده پرستاري خرم آباد)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان سلسه

 با آزمون 36642 پرستاري 1 - زن مرد
 -خرم آباد (دانشكده پرستاري خرم آباد)  -پزشكي لرستان دانشگاه علوم 

 داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان كوهدشت
 با آزمون 36643 پرستاري - 3 زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
تحصيل در مناطق داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -خرم آباد  -

عدم تعهد در واگذاري  -تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد 
 خوابگاه

 با آزمون 36644 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 8 - مرد

دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
خدمت به داراي تعهد  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -

مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم 
 پزشكي خرم آباد

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36645

دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد  -پلدختر) خرم آباد (مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي  -

خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 
 دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36646

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
طول دوره داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بابل 

اين دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال ارائه  -تحصيل در زندان بابل 
  خوابگاه ندارد.

 با آزمون 36647 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان سوادكوه

 با آزمون 36648 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان نكاء
 با آزمون 36649 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 مدت تحصيل در پزشك قانوني شهرستان نور

 با آزمون 36650 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 طول دوره تحصيل در زندان آمل

 با آزمون 36651 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 طول دوره تحصيل در زندان نوشهر
آزمونبا  36652 پزشكي - 1 زن مرد  

 -دانشگاه علوم پزشكي بابل  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل اين دانشگاه هيچگونه 
 مسئوليتي در قبال ارائه خوابگاه ندارد

 با آزمون 36653 بيمارستانيفوريت هاي پزشكي پيش  7 - - مرد

دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق  -ساري  -

 -تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 با آزمون 36654 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 7 - - مرد

دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - هاضوابط مندرج در بخش پيوستشرايط و 
داراي تعهد خدمت به مدت سه  -ساري (دانشكده پيراپزشكي آمل)  -

برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 مازندران

 7 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36655
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  داوطلبان بومي استان مركزيمخصوص 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
خوابگاه به محدوديت جدي در واگذاري  -تحصيل در شهرستان اراك 

  دانشجويان دارد .
 با آزمون 36656 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به-تحصيل در شهرستان آشتيان 

 دانشجويان دارد .

 با آزمون 36657 پزشكي 1 - - مرد

تعهد خدمت سه برابر طول مدت  داراي -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان تفرش 

 واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36658 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
خوابگاه محدوديت جدي در واگذاري  -تحصيل در شهرستان دليجان

 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36659 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در شهرستان شازند

 دانشجويان دارد .

 با آزمون 36660 پزشكي - 4 2 2

تعهد خدمت سه برابر طول مدت داراي  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان فراهان 

 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36661 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان كميجان

 دانشجويان دارد .به 

 با آزمون 36662 پزشكي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان محالت 

 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36663 پزشكي - 1 - مرد

خدمت سه برابر طول مدت داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان خنداب

 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36664 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان خمين

 دانشجويان دارد.واگذاري خوابگاه به 

 با آزمون 36665 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان ساوه 

 واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد.

 با آزمون 36666 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 -تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت سرداران شهر ساوه 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36667 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 -مراقبت هاي رفتاري شهر ساوهتحصيل در مركز رفرانس مشاوره و 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36668 پزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت  -تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت زاويه شهر ساوه 

 دارد .در واگذاري خوابگاه به دانشجويان 

 با آزمون 36669 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 -مركز خدمات سالمت خشكرود -تحصيل در شهرستان ساوه

 محدوديت در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36670 پزشكي - 1 - مرد

تعهد خدمت سه برابر طول مدت  داراي -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت  -تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت زاويه شهر ساوه 

 در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36671 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
مشاوره و مراقبت هاي تحصيل در شهرستان ساوه مركز رفرانس 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه به دانشجويان دارد . -رفتاري

 با آزمون 36672 دندانپزشكي 1 - زن -
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 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزيادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان خنداب 
 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36673 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -شهرستان دليجانتحصيل در 

 به دانشجويان دارد .
 با آزمون 36674 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در شهرستان شازند

 دانشجويان دارد .
 با آزمون 36675 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان كميجان

 به دانشجويان دارد .

 با آزمون 36676 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -شهرستان محالت  تحصيل در

 به دانشجويان دارد .
 با آزمون 36677 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان فراهان 

 به دانشجويان دارد .
 با آزمون 36678 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به -تحصيل در شهرستان آشتيان

 دانشجويان دارد .
 با آزمون 36679 دندانپزشكي 1 - زن -

 داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در شهرستان تفرش 

 دانشجويان دارد .
 با آزمون 36680 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در شهرستان اراك

 دانشجويان دارد .
 با آزمون 36681 دندانپزشكي 1 - زن -

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

-مدت تحصيل در شهرستان رودان (قانون برقراري عدالت آموزشي)
  عدم تعهد واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال 

آزمونبا  36682 پزشكي 2 - - مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال 

 با آزمون 36683 پزشكي - 1 - مرد

سه برابر طول داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان حاجي آباد (قانون برقراري عدالت 

عدم تعهد واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -آموزشي) 
 با آزمون 36684 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-برقراري عدالت آموزشي)مدت تحصيل در شهرستان قشم (قانون 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال 

 با آزمون 36685 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان بندرعباس (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-انتقالممنوعيت تغيير رشته و  -

 با آزمون 36686 پزشكي 4 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -مدت تحصيل درشهرستان بندرلنگه 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36687 پزشكي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي بندر عباس دانشگاه علوم 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -دوره تحصيل در شهرستان ميناب 

 با آزمون 36688 پزشكي - 5 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -دوره تحصيل در زندان بندرعباس 

 با آزمون 36689 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -دوره تحصيل در زندان ميناب 

 با آزمون 36690 پزشكي - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

تحصيل در پزشك قانوني شهرستان رودان ممنوعيت در تغيير رشته و 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -نقل و انتقال

 با آزمون 36691 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت در تغيير رشته و  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان كيش

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -نقل و انتقال 

 با آزمون 36692 پزشكي - 1 زن مرد

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-مدت تحصيل در شهرستان ابوموسي 

 با آزمون 36693 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -مدت تحصيل در شهرستان خمير 

 با آزمون 36694 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان قشم (قانون برقراري 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-عدالت آموزشي)

 با آزمون 36695 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -تحصيل در شهرستان رودان (قانون برقراري عدالت آموزشي) مدت

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36696 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان سيريك (قانون 

 تعهد واگذاري خوابگاهعدم  --برقراري عدالت آموزشي)

 با آزمون 36697 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد (قانون 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -برقراري عدالت آموزشي) 

 با آزمون 36698 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 
برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بندرلنگه(قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36699 پرستاري 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 
طول مدت تحصيل در شهرستان بندرخمير (قانون برقراري عدالت برابر 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36700 پرستاري 3 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 
برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بندرلنگه (قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36701 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان ميناب (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36702 پرستاري - 4 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -بندر عباس دانشگاه علوم پزشكي 
 -مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد(قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36703 پرستاري 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -برقراري عدالت آموزشي) مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36704 پرستاري 4 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان سيريك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

آزمونبا  36705 پرستاري 2 - - مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان رودان (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36706 پرستاري - 4 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
شهرستان بندرعباس (قانون برقراري عدالت  مدت تحصيل در

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36707 پرستاري 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان حاجي آباد (قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي) 

 با آزمون 36708 پرستاري - 2 - مرد



 
 

 205  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
سه داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 

برابر طول مدت تحصيل در شهرستان بندر خمير(قانون برقراري عدالت 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36709 پرستاري - 3 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان بندرخمير (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 تعهد واگذاري خوابگاه عدم -

 با آزمون 36710 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان حاجي آباد(قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)

 با آزمون 36711 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36712 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -شهرستان ميناب (قانون برقراري عدالت آموزشي) مدت تحصيل در

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36713 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36714 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان بندرلنگه(قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36715 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -عباس  دانشگاه علوم پزشكي بندر
 -مدت تحصيل در شهرستان رودان (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36716 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -برقراري عدالت آموزشي) مدت تحصيل در شهرستان سيريك(قانون

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36717 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 تحصيل در دانشكده دندانپزشكي بندرعباس

 با آزمون 36718 ساخت پروتزهاي دنداني 4 - زن مرد

داراري تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي بندر عباس دانشگاه علوم 
 -مدت تحصيل در شهرستان بستك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون 36719 علوم تغذيه 1 - زن -

داراري تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -(قانون برقراري عدالت آموزشي)-قشممدت تحصيل در شهرستان 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36720 علوم تغذيه 1 - - مرد

داراري تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان ميناب(قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36721 تغذيهعلوم  1 - زن مرد

داراري تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36722 علوم تغذيه 1 - زن مرد

برابر طول داراري تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان بندرعباس(قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي)
 با آزمون 36723 علوم تغذيه 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 واگذاري خوابگاهعدم تعهد 

 با آزمون 36724 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان بندرلنگه (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36725 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان سيريك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36726 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  تحصيل / توضيحاتدانشگاه علوم پزشكي محل 
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

-مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد (قانون برقراري عدالت آموزشي)
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36727 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
مدت تحصيل در شهرستان حاجي آباد(قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -

 با آزمون 36728 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -عباس دانشگاه علوم پزشكي بندر 
 -مدت تحصيل در شهرستان قشم (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36729 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
عدم تعهد واگذاري  -پارسيانبرابر طول دوره تحصيل در شهرستان 

 خوابگاه

 با آزمون 36730 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي بندر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق  -عباس 

واگاري عدم تعهد در  -تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 
 خوابگاه

 با آزمون 36731 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 8 - - مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان ميناب

 با آزمون 36732 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

برابر داراي تعهد خدمت به مدت سه  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان رودان

 با آزمون 36733 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان قشم

 با آزمون 36734 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

برابر داراي تعهد خدمت به مدت سه  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان بندرعباس

 با آزمون 36735 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان بندرلنگه

 با آزمون 36736 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

مدت سه برابر  داراي تعهد خدمت به -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان رودان

 با آزمون 36737 كاردرماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان ميناب

 با آزمون 36738 كاردرماني 1 - زن مرد

مدت سه برابر  داراي تعهد خدمت به -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان قشم

 با آزمون 36739 كاردرماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان رودان

 با آزمون 36740 گفتار درماني 1 - زن مرد

به مدت سه برابر داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان ميناب

 با آزمون 36741 گفتار درماني 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 طول دوره تحصيل در شهرستان قشم

 با آزمون 36742 گفتار درماني 1 - زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 با آزمون 36743 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-مدت تحصيل در شهرستان سيريك (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -
 با آزمون 36744 مامايي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت به مدت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
عدم تعهد واگذاري  -برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بندر خمير 

 خوابگاه

 با آزمون 36745 هوشبري 1 - - مرد

تعهد خدمت سه برابر طول داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-مدت تحصيل درشهرستان ميناب (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36746 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36747 هوشبري 1 - - مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 -مدت تحصيل در شهرستان رودان (قانون برقراري عدالت آموزشي) 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36748 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 -آموزشي)مدت تحصيل در شهرستان جاسك (قانون برقراري عدالت 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36749 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
-مدت تحصيل در شهرستان بندرلنگه (قانون برقراري عدالت آموزشي)

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36750 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي بندر عباس  دانشگاه علوم
 -مدت تحصيل در شهرستان سيريك (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 با آزمون 36751 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
(قانون برقراري عدالت مدت تحصيل در شهرستان حاجي آباد 

 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -آموزشي) 

 با آزمون 36752 هوشبري 1 - - مرد

دانشگاه علوم پزشكي بندر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت -عباس (مركز آموزش فوريتهاي پزشكي بندرلنگه) 

دانشگاه علوم سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 
 عدم تعهد واگاري خوابگاه -پزشكي بندرعباس 

 8 - - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36757

دانشگاه علوم پزشكي بندر  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه  -عباس (مجتمع اموزش عالي سالمت ميناب) 

تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي برابر طول دوره 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -بندرعباس 

 - 8 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36758

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

عدم واگذاري خوابگاه به كليه  -تويسركان تحصيل در شهرستان 
  1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 36760 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  -تحصيل در شهرستان نهاوند 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36761 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  -تحصيل درشهرستان رزن 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36762 پزشكي 1 - زن مرد

طول دوره  داراي تعهد خدمت سه برابر -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  -تحصيل در شهرستان فامنين 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36763 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
تحصيل در شهرستان درگزين عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36764 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  -تحصيل در شهرستان مالير 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36765 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -همدان دانشگاه علوم پزشكي 
تحصيل در شهرستان تويسركان عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36766 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و تحصيل در شهرستان نهاوند عدم 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36767 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
تحصيل درشهرستان رزن عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و 

 1401هاي ورودي سال رشته

آزمونبا  36768 پزشكي - 1 زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
تحصيل درشهرستان كبودرآهنگ عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع 

 1401هاي ورودي سال و رشته

 با آزمون 36769 پزشكي - 1 زن مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان همدانادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحاتدانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / 
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

عدم واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان مالير 
 1401هاي ورودي سال كليه مقاطع و رشته

 با آزمون 36770 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در پزشك قانوني شهرستان رزن 

 1401هاي ورودي سال كليه مقاطع و رشته

 با آزمون 36771 پزشكي 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول دوره داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
تحصيل در پزشك قانوني شهرستان بهار عدم واگذاري خوابگاه به كليه 

 1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 36772 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
واگذاري خوابگاه تحصيل در پزشك قانوني شهرستان تويسركان عدم 

 1401هاي ورودي سال به كليه مقاطع و رشته

 با آزمون 36773 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع  -تحصيل در شهرستان درگزين 

 1401هاي ورودي سال و رشته

 با آزمون 36774 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري  -تحصيل در شهرستان كبودرآهنگ شهر شيرين سو 

 1401هاي ورودي سال خوابگاه به كليه مقاطع و رشته

 با آزمون 36775 داروسازي 1 - - مرد

سه برابر طول دوره  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به  -تحصيل در شهرستان نهاوند شهر گيان 

 1401هاي ورودي سال كليه مقاطع و رشته

 با آزمون 36776 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
به كليه مقاطع و عدم واگذاري خوابگاه  -تحصيل در شهرستان مالير 

 1401هاي ورودي سال رشته

 با آزمون 36777 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه مقاطع و  -تحصيل در شهرستان نهاوند 

 1401هاي ورودي سال رشته

آزمونبا  36778 دندانپزشكي 2 - زن مرد  

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
عدم واگذاري خوابگاه به كليه  -تحصيل در شهرستان تويسركان 

 1401هاي ورودي سال مقاطع و رشته

 با آزمون 36779 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 - دانشگاه علوم پزشكي همدان - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان

 با آزمون 36780 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 9 2 7

دانشگاه علوم پزشكي همدان  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
سه برابر داراي تعهد خدمت به مدت  -(دانشكده پيراپزشكي نهاوند) 

طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي همدان
 - 6 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 
 بيمارستاني

 با آزمون 36781

دانشكده علوم پزشكي  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -اسدآباد(استان همدان) 

آباد عدم مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي اسدتحصيل در 
 تعهد در ارائه خوابگاه

 - 7 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36782

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 با آزمون 36783 پزشكي 1 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه -ميبدتحصيل در پزشك قانوني شهرستان 

 -دانشگاه علوم پزشكي يزد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش 

 عدم تعهد در ارائه خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 با آزمون 36784 پيش بيمارستانيفوريت هاي پزشكي  - 8 2 6

دانشگاه علوم پزشكي يزد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -(دانشكده پرستاري ميبد) 

 تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد

6 2 8 - 
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
آزمونبا  36785  

دانشگاه علوم پزشكي يزد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
داراي تعهد خدمت به مدت سه برابر  -(دانشكده پيراپزشكي ابركوه) 

طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد* 
دانشكده پيراپزشكي ابركوه جهت پذيرفته شدگان داراي خوابگاه 

 باشد.مي

 - 6 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 با آزمون 36786
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صورت شرايط خاص و به شيوه صرفاً كارداني وزارت بهداشت با پذيرش بههاي رشته
  براساس سوابق تحصيلي

  

محروم از سال تحصيلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تأمين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق 
مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني  10/6/1392) قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ 5براساس ماده ( 95-1394

هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري هاي علوم پزشكي و مجتمعها و دانشكدههاي علوم پزشكي ذيل، براي دانشگاهرشته
هاي علوم پزشكي، براساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلب بومي و انجام مصاحبه اقدام ي گسترش دانشگاهدوره از شورا

  ها اقدام نمايند.نموده است. داوطلبان الزم است با توجه به جداول ذيل نسبت به انتخاب اين رشته
 اند، مجاز نخواهد بود.عهد خدمت پذيرفته شدههاي داراي تشدگان سنوات قبل كه در كد رشته محلشركت مجدد پذيرفته  
 باشد.ها، مشروط به اتمام دوره تعهد خدمتي آنها ميادامه تحصيل دانش آموختگان اين رشته  

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
  عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 محل

  پذيرشنحوه 
  اول  دوم  زن  مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دره شهر) 
 - 10 زن -  داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19494

 -آموزش عالي سالمت آبدانان) دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19495

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دهلران) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 زن -
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19496

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دهلران) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

سوابق تحصيليصرفاً با  19497  

مخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد شامل تمام شهرستان هاي استان خراسان رضوي 
 به جز شهرستان هاي بجستان و گناباد

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
  تحصيلداراي تعهد خدمت سه يرابر طول مدت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19491 كارداني بهداشت حرفه اي 10 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
 خوابگاه خودگردان -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل 

 10 - زن -
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

سوابق تحصيلي صرفاً با 19492  

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
 خوابگاه خودگردان -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل 

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19493

بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و 
 ايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چابهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهر

شهرستان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت 
 - 21 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه-داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -نيكشهر) 

كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19484

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان 
محدوديت در اعطاي خوابگاه -سه برابر طول تحصيلداراي تعهد خدمت  -نيكشهر) 

 - 20 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19485

 هاي سرباز، فنوج، دلگان ، ايرانشهر و مهرستانمخصوص داوطلبان بومي شهرستان

 -عالي سالمت چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19498  كارداني مامايي - 20 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل 

 شهر، قصرقند، دشتياري و زرآبادهاي چابهار، كنارك، نيكمخصوص داوطلبان بومي شهرستان

 -تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19499 كارداني مامايي - 20 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول دوره تحصيل 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
نيمسالپذيرش    عنوان رشته 

كدرشته 
  نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت اسالم 

دانشگاه هيچگونه  -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول مدت تحصيل  -آباد غرب) 
  تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19500 كارداني اتاق عمل - 10 زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت اسالم 
دانشگاه هيچگونه تعهدي  -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل  -آباد غرب) 

 در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19501 هوشبريكارداني  - 10 زن مرد

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
گرگان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -گنبدكاووس) 
  دانشجويان بومي و غيربومي معذور مي باشد.و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
  گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16970

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل شهرستان ميناب) 
 - 13 زن -  عدم تعهد واگذاري خوابگاه -خدمت سه برابر طول تحصيل 

كارداني بهداشت عمومي گرايش
 بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19486

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل شهرستان ميناب) 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-خدمت سه برابر طول تحصيل 

 - 12 - مرد
گرايشكارداني بهداشت عمومي 

 مبارزه با بيماريها
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19487

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -

 - 10 زن -
كارداني بهداشت عمومي گرايش

  بهداشت خانواده
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19488

پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) دانشگاه علوم 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -
 - 10 - مرد

كارداني بهداشت عمومي گرايش
 مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19489

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) 
 تعهد خدمت سه برابر طول تحصيلداراي  -

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19490 كارداني مامايي - 10 زن -
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مخصوص داوطلبان مناطق هاي تحصيلي رشته و سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته
زده و داوطلبان بومي جنوب استان كرمان (شهرستانهاي جيرفت، رودبار زده، سيل زلزله

قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) و همچنين مخصوص داوطلبان بومي شهرستان جنوب، عنبرآباد، 
 بشاگرد از استان هرمزگان

  مهم: يادآوري هاي
سهميه مناطق زلزله زده و سيل زده و داوطلبان بومي جنوب استان  سهميه مناطق محروم و هاي تحصيليدوره تحصيلي در تمامي  رشته  -1

بومي شهرستان بشاگرد از استان  داوطلبانكرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) و همچنين 
  باشد.هرمزگان همانند دوره روزانه رايگان مي

  باشد.غيرقابل خريد و جابجايي مي مناطق درگير بالياي طبيعي (سيل،زلزله)تعهد خدمت پذيرفته شدگان سهميه  -2
مخصوص داوطلبان بومي  انداوطلب و همچنينهاي محروم الزم است از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم استانان داوطلب -3

رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)  مناطق زلزله زده و سيل زده و داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت،
فصل  21 و 20صفحات مناطق مندرج در اين از نحوه پذيرش دانشجو در  و همچنين داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان

ها پيوستبخش و در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه همين دفترچه راهنما اول
  مطلع گردند. (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در سايت اين سازمان)

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 با آزمون 37123 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 با آزمون 37124 بهداشت مواد غذايي 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
 با آزمون 37125 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
 با آزمون 37229 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19305

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19306 مهندسي اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
 با آزمون 37126 اقيانوس شناسي 1 - - مرد  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون 37127 زيست شناسي دريا 2 - - مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 با آزمون 37128 علوم و مهندسي شيالت 2 - - مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 با آزمون 37232 گردشگري 1 - 0 1 دانشگاه شيراز

 با آزمون 37233 مديريت امور گمركي 1 - 0 1 عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و  -دانشگاه خليج فارس 

 منابع طبيعي در حومه برازجان)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19307 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 2 - 1 1

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
 با آزمون 37129 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  دانشگاه شهركرد
 با آزمون 37130 زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 با آزمون 37131 زيست فناوري 2 - زن مرد دانشگاه كاشان

 با آزمون 37132 مهندسي گياه پزشكي 2 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 با آزمون 37238 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 با آزمون 37239 علوم ورزشي 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 با آزمون 37240 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 با آزمون 37241 مديريت دولتي 1 - زن مرد دانشگاه اردكان
 با آزمون 37242 مديريت صنعتي 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان

 با آزمون 37243 مديريت مالي 1 - زن مرد دانشگاه ميبد

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
 با آزمون 37133 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - 1 1  دانشگاه زابل

 با آزمون 37134 بهداشت و بازرسي گوشت 2 - 1 1 دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 با آزمون 37135 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  2 - 1 1 دانشگاه زابل
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 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
تحصيليصرفاً با سوابق  19308 زبان روسي 2 - 1 1 دانشگاه بجنورد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19309 زبان و ادبيات فرانسه 2 - 1 1 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19310 علوم و مهندسي شيالت 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 2 - 1 1 دانشگاه زابل
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19311

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19312 مهندسي علوم دامي 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19313 مهندسي گياه پزشكي 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19314 طراحي و ساخت طال و جواهر 2 - 1 1 دانشگاه نيشابور

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19315 گردشگري 2 - 1 1 مجتمع آموزش عالي بم

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به ساير  -دانشگاه اروميه 

 با آزمون 37136 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - 1 1  موسسات امكان پذير نيست.

 با آزمون 37137 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - 1 1 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون 37138 بهداشت مواد غذايي 2 - 1 1 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19317 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - 1 1 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

دانشگاه صنعتي اروميه (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي 
 خوي)

تحصيليصرفاً با سوابق  19318 مهندسي انرژي 2 - 1 1  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19319 مهندسي طبيعت 2 - 1 1 سنندج -دانشگاه كردستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19320 روانشناسي 2 - 1 1 سنندج -دانشگاه كردستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19321 نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 1 1 سنندج -دانشگاه كردستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19322 مهندسي صنايع مبلمان 2 - 1 1 دانشگاه مالير

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19323 طراحي و ساخت طال و جواهر 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19324 طراحي و ساخت طال و جواهر 1 - زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان 
 با آزمون 37139 دكتري عمومي دامپزشكي 1 - - مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون 37140 ميكروبيولوژي 2 - زن - دانشگاه مالير
 با آزمون 37247 حسابداري 1 - زن - كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 با آزمون 37248 گردشگري 1 - زن - سنندج -دانشگاه كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19325 مهندسي پليمر 2 - - مرد كرمانشاه -رازي دانشگاه 

كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده كشاورزي سنقر  -دانشگاه رازي 
هرگونه نقل و انتقال ( مهماني و انتقال دائم) به  -(ويژه پسران)) 

 دانشگاههاي ديگر يا دانشكده هاي دانشگاه رازي امكان پذير نيست.

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19326 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 2 - - مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19327 مهندسي انرژي 1 - - مرد دانشگاه صنعتي اروميه (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي خوي)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19328 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - - مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19329 مهندسي فضاي سبز 2 - - مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 2 - - مرد اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19330

تحصيليصرفاً با سوابق  19331 مهندسي صنايع مبلمان 1 - - مرد دانشگاه مالير  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19332 طراحي و ساخت طال و جواهر 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه وبويراحمد
 با آزمون 37141 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه شيراز

 2 - زن مرد دانشگاه شيراز
غذايي(اين علوم و مهندسي صنايع 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  با آزمون 37142

 با آزمون 37252 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج
 با آزمون 37255 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 با آزمون 37257 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 با آزمون 37258 مديريت دولتي 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 با آزمون 37259 مديريت صنعتي 1 - زن مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و  -دانشگاه خليج فارس 

 منابع طبيعي در حومه برازجان)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19333 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19334 علوم و مهندسي جنگل 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19335 مهندسي گياه پزشكي 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19336 كارداني نقشه برداري ژيودزي 1 - زن مرد مركز آموزش عالي ممسني
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  استان لرستانمخصوص داوطلبان بومي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 با آزمون 37143 اقيانوس شناسي 1 - زن مرد  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

آزمونبا  37144 بهداشت مواد غذايي 1 - زن مرد دانشگاه ايالم  
 با آزمون 37145 زيست فناوري 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
 با آزمون 37146 كارداني دامپزشكي 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19337 زبان و زبان شناسي 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19338 علوم قرآن و حديث 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  صرفاً با سوابق تحصيلي 19339

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19340 مهندسي صنايع مبلمان 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19341 اديان و عرفان 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19342 مرمت بناهاي تاريخي 1 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19343

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19344 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19345 مهندسي اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 1 - زن مرد مالثاني اهواز -علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه 
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19346

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19347 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  صرفاً با سوابق تحصيلي 19348

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19349 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19350 ايران شناسي 1 - زن مرد دانشگاه ميبد

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 با آزمون 37147 دكتري عمومي دامپزشكي 5 - 2 3  دانشگاه شيراز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19351 علوم قرآن و حديث 4 - 2 2 مركز آموزش عالي اقليد

  
  سهميه مخصوص داوطلبان بومي مناطق درگير بالياي طبيعي(سيل، زلزله و ...) 

 21و  20براي آگاهي از شهرها و بخش هاي مشمول استفاده از اين سهميه الزم به توضيحات مندرج در صفحه نكته: داوطلبان 
  همين دفترچه مراجعه نمايند.

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
 با آزمون 37397 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه تبريز
 با آزمون 37398 مواد غذايي بهداشت 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

داراي تعهد خدمت دو برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل

 با آزمون 37399 پرستاري 1 - زن مرد
 با آزمون 37400 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 با آزمون 37401 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 با آزمون 37402 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 با آزمون 37403 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 با آزمون 37404 زيست فناوري 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 با آزمون 37405 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  1 - زن مرد دانشگاه تبريز

داراي تعهد خدمت دو برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 تحصيل

 با آزمون 37406 علوم تغذيه 1 - زن مرد

 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  با آزمون 37407
 با آزمون 37408 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 با آزمون 37409 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 با آزمون 37410 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 با آزمون 37527 اقتصاد 2 - زن مرد دانشگاه تبريز
 با آزمون 37528 حسابداري 2 - زن مرد دانشگاه اروميه
 با آزمون 37529 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 با آزمون 37530 روانشناسي 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 با آزمون 37531 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 با آزمون 37532 شيمي كاربردي - 2 زن مرد دانشگاه تبريز

 با آزمون 37533 شيمي كاربردي 1 - زن مرد تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه 
 با آزمون 37534 شيمي كاربردي - 1 زن مرد دانشگاه مراغه
 با آزمون 37535 شيمي محض 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
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 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 با آزمون 37536 شيمي محض 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 با آزمون 37541 مهندسي اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19352 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19353 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19354 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19355 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19356 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) دانشگاه تبريز

امكان  -دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر) 
 ارايه خوابگاه براي دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.

 1 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

گروه كشاورزي است)رشته متعلق به   صرفاً با سوابق تحصيلي 19357

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19358 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي اهر)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19359 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19360 اديان و عرفان 2 - زن مرد تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19361 شيمي محض 1 - زن مرد دانشگاه مراغه

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19362 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه مراغه

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19363 مهندسي خاكعلوم و  1 - زن مرد دانشگاه مراغه

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19364 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19365 طراحي صنعتي 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19366 فرش 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19367 مرمت آثار تاريخي 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19368 نقاشي ايراني 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19369 هنر اسالمي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان بومي 
مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به ساير  -دانشگاه اروميه 

 با آزمون 37411 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  موسسات امكان پذير نيست.

 با آزمون 37412 بهداشت عمومي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 با آزمون 37413 پرستاري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 با آزمون 37414 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد مهماني و انتقالي مخالفت مي شود. با هر گونه درخواست -دانشگاه اروميه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
 با آزمون 37415 دكتري عمومي دامپزشكي - 3 زن مرد  شهيد چمران اهوازدانشگاه 

 با آزمون 37416 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
داراي تعهد خدمت  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 دو برابر مدت تحصيل
 با آزمون 37417 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد

 با آزمون 37418 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37419 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 با آزمون 37420 ميكروبيولوژي 2 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37542 اقتصاد 1 - زن مرد اهوازدانشگاه شهيد چمران 

 با آزمون 37543 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 با آزمون 37544 حسابداري 2 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37545 روانشناسي 2 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37546 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 با آزمون 37547 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 با آزمون 37548 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 با آزمون 37549 شيمي محض - 1 زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37550 شيمي محض 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 با آزمون 37551 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37552 علوم ورزشي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز
 با آزمون 37553 بازرگانيمديريت  1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 با آزمون 37554 مديريت و بازرگاني دريايي 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19370 زمين شناسي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

سوابق تحصيليصرفاً با  19371 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز  
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19372 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19373 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19374 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19375 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل دانشكده باستان شناسي شوش)  صرفاً با سوابق تحصيلي 19376 باستان شناسي - 2 - مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19377 مرمت بناهاي تاريخي 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19378 زيست شناسي گياهي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19379 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19380 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) بهبهان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19381 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه 

 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19382

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19383 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

تحصيليصرفاً با سوابق  19384 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان  

 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  صرفاً با سوابق تحصيلي 19385

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19386 كشاورزيمهندسي اقتصاد  1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19387

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19388 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19389 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19390 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19391 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19392 رياضيات و كاربردها 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19393 زمين شناسي 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19394 زيست شناسي دريا 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19395 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19396 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد خرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 با آزمون 37421 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  دانشگاه سمنان
 با آزمون 37422 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان
 با آزمون 37423 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 1 - زن مرد دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد)
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)  با آزمون 37424

داراي تعهد خدمت دو برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد 50% -تحصيل 

 با آزمون 37425 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

 با آزمون 37555 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي 

 مهدي شهر)
 با آزمون 37557 روانشناسي 1 - زن مرد

 با آزمون 37558 ورزشيعلوم  1 - زن مرد دانشگاه سمنان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19397 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه دامغان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19398 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19399 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19400 اديان و عرفان 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19401 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 با آزمون 37426 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه زابل
 با آزمون 37427 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 با آزمون 37428 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 3 - زن مرد دانشگاه زابل
داراي تعهد خدمت دو برابر مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 خوابگاهيمحدوديت در امكانات -تحصيل
 با آزمون 37429 علوم و صنايع غذايي 1 - زن مرد
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  اول  دوم  زن  مرد
خدمت دو برابر مدت داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 محدوديت در امكانات خوابگاهي-تحصيل
 با آزمون 37430 هوشبري - 1 زن مرد

 با آزمون 37563 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 با آزمون 37564 حسابداري 2 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 با آزمون 37565 حسابداري 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 با آزمون 37566 حسابداري 2 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 با آزمون 37567 روانشناسي 2 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 با آزمون 37568 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 با آزمون 37569 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 با آزمون 37570 مديريت دولتي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 با آزمون 37571 مديريت دولتي 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 با آزمون 37572 مديريت مالي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19402 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19403 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19404 آمار 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19405 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19406 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19407 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19408 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19409 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19410 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 2 - زن مرد دانشگاه زابل
غذايي(اين علوم و مهندسي صنايع 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19411

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19412 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 1 - زن مرد دانشگاه زابل
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19413

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19414 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19415 مهندسي علوم دامي 2 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19416 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد دانشگاه زابل

تحصيليصرفاً با سوابق  19417 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه زابل  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19418 مرمت آثار تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19419 آموزش زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19420 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19421 آمار 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19422 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19423 مهندسي اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19424 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد زاهدان -و بلوچستان  دانشگاه سيستان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19425 باستان شناسي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

تحصيليصرفاً با سوابق  19426 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19427 مترجمي زبان انگليسي 2 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19428 آمار 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19429 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19430 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19431 مردم شناسي 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19432 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19433 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19434 مهندسي برق 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان
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  اول  دوم  زن  مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19435 مهندسي عمران 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19436 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19437 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19438 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19439 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

  مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد
 با آزمون 37431 بهداشت عمومي 1 - زن مرد  داراي تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
داراي تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج   با آزمون 37432 پرستاري 1 - زن مرد

 با آزمون 37575 روانشناسي 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج
 با آزمون 37576 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19440 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19441 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19442 مهندسي علوم دامي 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

 با آزمون 37433 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
داراي تعهد خدمت دو  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 برابر مدت تحصيل
 با آزمون 37434 پرستاري 2 - زن مرد

 با آزمون 37435 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه اراك
 با آزمون 37436 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 با آزمون 37437 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 با آزمون 37577 اقتصاد 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 با آزمون 37578 اقتصاد 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 با آزمون 37579 حسابداري 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 با آزمون 37580 روانشناسي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 با آزمون 37581 كاربرديشيمي  1 - زن مرد دانشگاه اراك

 با آزمون 37582 علوم ورزشي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 با آزمون 37583 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19443 شيمي محض 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19444 زبان و زبان شناسي 1 - زن مرد بروجرد -بروجردي دانشگاه آيت اله 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19445 علوم قرآن و حديث 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19446 آموزش زبان انگليسي 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19447 زيست شناسي گياهي 1 - زن مرد دانشگاه اراك

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19448 آمار 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19449 رياضيات و كاربردها 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19450 فيزيك 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19451

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19452 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19453 شيمي محض 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19454 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19455 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19456 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد خرم آباد -لرستان دانشگاه 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19457 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19458 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19459 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19460 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19461 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
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 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  دانشگاه محل تحصيل / توضيحات
 عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19462 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19463 فلسفه و كالم اسالمي 1 - زن مرد آبادخرم  -دانشگاه لرستان 

خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي  -دانشگاه لرستان 
 الشتر (ويژه دختران))

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19464 مهندسي كامپيوتر 1 - زن -

خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي  -دانشگاه لرستان 
 (ويژه دختران))الشتر 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19465 مديريت صنعتي 1 - زن -

خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي  -دانشگاه لرستان 
 پلدختر (ويژه پسران))

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19466 مهندسي كامپيوتر 1 - - مرد

كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، سهميه مخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي جنوب استان 
  كهنوج و منوجان)

 با آزمون 37596 دكتري عمومي دامپزشكي 1 - زن مرد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 با آزمون 37597 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 با آزمون 37598 شناسي سلولي و مولكولي زيست 1 - زن مرد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 با آزمون 37610 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 با آزمون 37614 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19467 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19468 مهندسي باغبانيعلوم و  1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19469 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

رشته متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19470

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19471 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي 

 پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19472

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19473 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19474 طبيعت مهندسي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19475 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19476 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19477 باستان شناسي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19478 مهندسي گياه پزشكي 1 - زن مرد شهيد باهنر كرماندانشگاه 

دانشگاه شهيد باهنر كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور)  صرفاً با سوابق تحصيلي 19479 فرش 1 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19480 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي سيرجان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19481 ايران شناسي 1 - زن مرد دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19482 گردشگري 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي بم

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19483 هتلداري 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي بم

 سهميه مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

 با آزمون 37624 حسابداري 1 - زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون 37625 روانشناسي 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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 هاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگياندانشگاهتحصيلي هاي رشته
  (ويژه داوطلبان آزاد)

  مهم: يادآوري هاي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 نهاييكل  نمره حداقل كسب -1
هاي محلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -2

محل  هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهه استان خود ميمربوط ب
ذ مدرك محل اخ«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشنوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومي آن شهر

با شهر (يا بخش) رشته » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »تحصيلي سال آخر
. شايان ذكر است شودشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميتعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي

 اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ محل خدمت« از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

در  دانشجونحوه پذيرش شرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3
  مطلع گردند.(مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در سايت اين سازمان) ها در بخش پيوستمندرج هاي مزبور دانشگاه

 در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -4
 گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت، اين سازمان) درگاه اطالع رساني(مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در ها پيوستبخش 

كه بعد از مرحله  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي
 طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار دويست( 000/200 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،انتخاب رشته انجام مي

 رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً  و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت
  .نمايند اقدام

تا  29/4/1401بيت بدني اقدام نمايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه در تاريخ هاي آموزش ترتوانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6
 بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار دويست( 000/200 مبلغشركت نموده و ثانياً گردد ميبرگزار  2/5/1401

  باشند. نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ 
 40885 آموزش زيست شناسي 1 مرد  آذرشهر

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب، هريس/محل 
 خدمت بستان آباد

 40886 آموزش زيست شناسي 1 مرد

نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس 
 خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرين

 40887 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مرند، جلفا/محل خدمت شبسترشبستر، 

 40888 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 اسكو

 40889 آموزش شيمي 1 مرد

بناب، عجب شير، ملكان/محل پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، 
 خدمت عجب شير

 40890 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 3اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 40891 آموزش شيمي 1 زن

عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش 
 5اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 40892 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 اسكو

 40893 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 2تبريز.ناحيه 

 40894 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 3تبريز.ناحيه 

 40895 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 5تبريز.ناحيه 

 40896 آموزش علوم تجربي 1 مرد

خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب/محل 
 تيكمه داش

 40897 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت 
 چاراويماق

 40898 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي ادامه

ظرفيت  جنس  خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت 
 نظركهريز

 40899 آموزش علوم تجربي 1 مرد

هريس/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، 
 خواجه

 40900 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 گوگان

 40901 آموزش علوم تجربي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

 40902 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 3اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 40903 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 5اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 40904 آموزش علوم تجربي 1 زن

انهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست
 اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت بستان آباد

 40905 آموزش علوم تجربي 1 زن

 40906 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت تبريز
 40907 بهداشت مدارس 1 مرد خدمت مناطق عشايريدانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل 

 40908 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت استاني
 40909 مدارسبهداشت  2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت مناطق عشايري

 40910 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت استاني
 40911 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت تبريز

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت  -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 
 مراغه

 40912 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت 
 هشترود

 44278 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ 
 نظركهريز

 44279 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت 
 چاراويماق

 44280 آموزش ابتدايي 3 مرد

تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت پرديس عالمه اميني 
 آذرشهر

 44281 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 گوگان

 44282 آموزش ابتدايي 2 مرد

تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت  پرديس عالمه اميني
 اسكو

 44283 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 ايلخچي

 44284 آموزش ابتدايي 2 مرد

تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت  پرديس عالمه اميني
 خسروشهر

 44285 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 1تبريز.ناحيه 

 44286 آموزش ابتدايي 7 مرد

عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت پرديس 
 2تبريز.ناحيه 

 44287 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 3تبريز.ناحيه 

 44288 ابتداييآموزش  11 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 4تبريز.ناحيه 

 44289 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 5تبريز.ناحيه 

 44290 آموزش ابتدايي 11 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب، هريس/محل 
 خدمت بستان آباد

 44291 آموزش ابتدايي 3 مرد

 44292 آموزش ابتدايي 5 مرد ميانهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت 
 44293 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان

 44294 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي
 44295 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان
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تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب/محل خدمت پرديس عالمه اميني 
 تيكمه داش

 44296 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل 
 خدمت مراغه

 44297 آموزش ابتدايي 9 مرد

عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل پرديس 
 خدمت عجب شير

 44298 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل 
 خدمت بناب

 44299 ابتداييآموزش  8 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل 
 خدمت ملكان

 44300 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت 
 خداآفرين

 44301 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل خدمت 
 خاروانا

 44302 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل 
 خدمت سراب

 44303 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل 
 خدمت مهربان

 44304 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، هوراند/محل 
 خدمت اهر

 44305 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، هوراند/محل 
 خدمت هريس

 44306 آموزش ابتدايي 2 مرد

خدمت  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، هريس/محل
 خواجه

 44307 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، كليبر، خداآفرين/محل 
 خدمت عشايري آذربايجان شرقي

 44308 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهرستانهاي اهر، هوراند، كليبر، خداآفرين/محل پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت كليبر

 44309 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، كليبر، خداآفرين/محل 
 خدمت هوراند

 44310 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت 
 ورزقان

 44311 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت 
 مرند

 44312 آموزش ابتدايي 10 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت 
 صوفيان

 44313 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت 
 شبستر

 44314 آموزش ابتدايي 4 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت 
 تسوج

 44315 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا  44316 آموزش ابتدايي 3 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت 

 خدمت هشترود
 44317 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل 
 خدمت نظركهريز

 44318 آموزش ابتدايي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل  پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/
 خدمت چاراويماق

 44319 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 خدمت آذرشهر

 44320 آموزش ابتدايي 2 زن

الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل پرديس فاطمة 
 خدمت گوگان

 44321 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 خدمت اسكو

 44322 آموزش ابتدايي 4 زن
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  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 خدمت ايلخچي

 44323 آموزش ابتدايي 2 زن

الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل  پرديس فاطمة
 خدمت خسروشهر

 44324 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 1خدمت تبريز.ناحيه 

 44325 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 2خدمت تبريز.ناحيه 

 44326 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 3تبريز.ناحيه خدمت 

 44327 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 4خدمت تبريز.ناحيه 

 44328 آموزش ابتدايي 5 زن

تبريز، آذرشهر/محل  پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو،
 5خدمت تبريز.ناحيه 

 44329 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب، 
 هريس/محل خدمت بستان آباد

 44330 آموزش ابتدايي 2 زن

 44331 آموزش ابتدايي 3 زن داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانهپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
 44332 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان

 44333 آموزش ابتدايي 1 زن ميانه/محل خدمت تركمانچايپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 44334 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان

سراب/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، 
 خدمت تيكمه داش

 44335 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، 
 ملكان/محل خدمت مراغه

 44336 آموزش ابتدايي 6 زن

شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ملكان/محل خدمت عجب شير

 44337 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، 
 ملكان/محل خدمت بناب

 44338 آموزش ابتدايي 4 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ 
 ملكان/محل خدمت ملكان

 44339 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل 
 خدمت خداآفرين

 44340 آموزش ابتدايي 1 زن

الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل پرديس فاطمة 
 خدمت خاروانا

 44341 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان 
 آباد/محل خدمت سراب

 44342 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان 
 آباد/محل خدمت مهربان

 44343 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، 
 هوراند/محل خدمت اهر

 44344 ابتدايي آموزش 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، 
 هوراند/محل خدمت هريس

 44345 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، هريس/محل 
 خدمت خواجه

 44346 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، كليبر، 
 خداآفرين/محل خدمت عشايري آذربايجان شرقي

 44347 آموزش ابتدايي 1 زن

اهر، هوراند، كليبر، پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خداآفرين/محل خدمت كليبر

 44348 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هوراند، كليبر، 
 خداآفرين/محل خدمت هوراند

 44349 آموزش ابتدايي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، هوراند/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش 
 خدمت ورزقان

 44350 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل 
 خدمت مرند

 44351 آموزش ابتدايي 7 زن



 
 

 223  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل 
 خدمت صوفيان

 44352 آموزش ابتدايي 2 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت 
 خدمت شبستر

 44353 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل 
 خدمت تسوج

 44354 آموزش ابتدايي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ 
 خدمت جلفا

 44355 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 5خدمت تبريز.ناحيه 

 44359 آموزش تربيت بدني 1 مرد

اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس عالمه طباطبايي
 5شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 44364 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 1تبريز.ناحيه 

 44368 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 2تبريز.ناحيه 

 44369 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش 
 5تبريز.ناحيه 

 44372 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، سراب، هريس/محل 
 خدمت بستان آباد

 44375 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل 
 خدمت سراب

 44376 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

جلفا/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، 
 شبستر

 44377 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل 
 خدمت مراغه

 44379 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت 
 مرند

 44380 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 
 4خدمت تبريز.ناحيه 

 44393 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، 
 ملكان/محل خدمت مراغه

 44400 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

تبريز، آذرشهر/محل الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو،  پرديس بنت
 خدمت آذرشهر

 46762 آموزش كار و فناوري 1 زن

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل  پرديس بنت
 خدمت خسروشهر

 46763 آموزش كار و فناوري 1 زن

شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس بنت
 ملكان/محل خدمت مراغه

 46764 آموزش كار و فناوري 1 زن

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير،  پرديس بنت
 ملكان/محل خدمت بناب

 46765 آموزش كار و فناوري 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت پرديس شهيد رجايي قزوين/ 
 نظركهريز

 46857 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت 
 مرند

 46858 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 46859 آموزش كار و فناوري 1 مرد قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانهپرديس شهيد رجايي 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 

 خسروشهر
 46942 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان بومي 
 40913 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 40914 آموزش شيمي 1 مرد 1پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 40915 آموزش شيمي 1 مرد 2پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 40916 آموزش شيمي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 40917 آموزش شيمي 1 مرد اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادپرديس عالمه 
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 40918 آموزش شيمي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با 
 40919 آموزش شيمي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش
 2اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 40920 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 40921 آموزش شيمي 1 زن

عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش 
 سلماس/محل خدمت سلماس

 40922 آموزش شيمي 1 زن

 40923 آموزش علوم تجربي 1 مرد 2پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ 

 تكاب
 40924 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 40925 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده
عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش 

 1اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 40926 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر

 40927 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 40928 آموزش علوم تجربي 1 زن

بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ

 40929 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

 40930 آموزش علوم تجربي 1 زن

 40931 بهداشت مدارس 2 زن مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت اروميهدانشگاه علوم پزشكي اروميه/ 
 40932 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت استاني

 40933 بهداشت مدارس 1 مرد غربي/محل خدمت اروميهدانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان 
 40934 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت مناطق عشايري

 40935 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت استاني
 40936 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت مناطق عشايري

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 پلدشت

 40937 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

 44410 آموزش ابتدايي 14 مرد 1پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 44411 آموزش ابتدايي 14 مرد 2پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 44412 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 44413 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت
 برادوست

 44414 آموزش ابتدايي 4 مرد

 44415 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو
 44416 آموزش ابتدايي 3 مرد شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويهپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 44417 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان
با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
 44418 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت 
 پيرانشهر

 44419 آموزش ابتدايي 5 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت 
 تكاب

 44420 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران

 44421 ابتداييآموزش  3 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 44422 آموزش ابتدايي 2 مرد

با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 44423 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت 
 سردشت

 44424 آموزش ابتدايي 3 مرد
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پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس

 44425 آموزش ابتدايي 5 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت 
 شاهين دژ

 44426 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط

 44427 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت 
 كشاورز

 44428 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكوشهرستانهاي ماكو، 

 44429 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد  44430 آموزش ابتدايي 2 مرد
 44431 آموزش ابتدايي 8 مرد خدمت مهابادپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل 

 44432 آموزش ابتدايي 10 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب
 44433 آموزش ابتدايي 8 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
1 

 44434 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
2 

 44435 ابتداييآموزش  8 زن

 44436 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 44437 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا

عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي پرديس 
 برادوست

 44438 آموزش ابتدايي 2 زن

 44439 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو
اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي 

 اشنويه
 44440 آموزش ابتدايي 2 زن

 44441 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان
آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
 44442 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل 
 خدمت پيرانشهر

 44443 ابتداييآموزش  5 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت 
 تكاب

 44444 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شوط، چالدران/محل خدمت چالدرانشهرستانهاي ماكو، پلدشت، 

 44445 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 44446 آموزش ابتدايي 1 زن

عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز آموزش 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 44447 آموزش ابتدايي 11 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل 
 خدمت سردشت

 44448 آموزش ابتدايي 1 زن

طباطبايي اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه 
 شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس

 44449 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت 
 شاهين دژ

 44450 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط

 44451 آموزش ابتدايي 2 زن

اب/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تك
 كشاورز

 44452 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو

 44453 آموزش ابتدايي 2 زن

با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش 
 آباد

 44454 آموزش ابتدايي 2 زن

 44455 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد
شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي   44456 آموزش ابتدايي 4 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 44457 آموزش ابتدايي 4 زن اشنويه/محل خدمت نقدهپرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، 
 44460 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد

اروميه/محل خدمت اروميه پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 1.ناحيه 

 44462 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت 
 مياندوآب

 44466 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه الهدي صدر قزوين/ اولويت  پرديس بنت
2 

 46766 آموزش كار و فناوري 1 زن

 46767 آموزش كار و فناوري 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان پرديس بنت
 46768 آموزش كار و فناوري 1 زن داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با  پرديس بنت

 46873 آموزش كار و فناوري 1 مرد 1پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 46874 آموزش كار و فناوري 1 مرد شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خويپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46875 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت 

 40938 آموزش زيست شناسي 1 مرد  1خدمت اردبيل ناحيه 

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمين

 40939 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال

 40940 آموزش زيست شناسي 1 زن

 40941 آموزش شيمي 1 مرد خدمت خلخال پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد
 40942 آموزش شيمي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
 2شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 

 40943 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل خدمت مغان (گرمي )

 40944 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 مشگين شهر/محل خدمت ارشق

 40945 آموزش علوم تجربي 1 زن

 40946 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت مناطق عشايري
 40947 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت استاني
 40948 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت اردبيل

 40949 بهداشت مدارس 1 مرد مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت مناطق عشايريدانشگاه علوم پزشكي اروميه/ 
 40950 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت استاني

 40951 بهداشت مدارس 1 مرد اردبيلدانشگاه علوم پزشكي اروميه/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت 
 40952 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/محل خدمت خلخال -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، پرديس بنت 
 1اردبيل ناحيه  سرعين/محل خدمت

 44468 آموزش ابتدايي 5 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، پرديس بنت 
 2سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 

 44469 آموزش ابتدايي 4 زن

اردبيل، نمين، نير،  الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهايپرديس بنت 
 سرعين/محل خدمت نمين

 44470 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، پرديس بنت 
 سرعين/محل خدمت نيراردبيل

 44471 آموزش ابتدايي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با پرديس بنت 
 خدمت پارس آباد

 44474 آموزش ابتدايي 3 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل پرديس بنت 
 خدمت اصالن دوز

 44475 آموزش ابتدايي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله الهدي صدر اردبيل/ پرديس بنت 
 سوار

 44476 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت قشالق پرديس بنت 
 دشت

 44477 آموزش ابتدايي 1 زن
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 اردبيلمخصوص داوطلبان بومي استان  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت پرديس بنت 
 مشكين شهر

 44478 آموزش ابتدايي 2 زن

بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشقالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت   44479 آموزش ابتدايي 1 زن
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت پرديس بنت 

 مشكين شرقي (الهرود)
 44480 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل خدمت الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 مغان (گرمي )

 44481 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل خدمت پرديس بنت 
 انگوت

 44482 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 خلخال

 44483 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت پرديس بنت 
 سنجبدگيوي

 44486 آموزش ابتدايي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت
 1شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 

 44487 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2ناحيه شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل 

 44488 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمين

 44489 آموزش ابتدايي 2 مرد

نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان 
 شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نيراردبيل

 44490 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد

 44493 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت اصالن دوز

 44494 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ 
 قشالقدشت /محل خدمت بيله سوار

 44495 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، 
 قشالقدشت /محل خدمت قشالق دشت

 44496 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهر

 44497 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 شهر/محل خدمت ارشقمشگين 

 44498 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 مشگين شهر/محل خدمت مشكين شرقي (الهرود)

 44499 آموزش ابتدايي 1 مرد

آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل خدمت مغان (گرمي )

 44500 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي گرمي، انگوت/محل خدمت انگوت

 44501 ابتداييآموزش  1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال

 44502 آموزش ابتدايي 1 مرد

بومي پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خورش رستم

 44503 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت شاهرود اردبيل

 44504 آموزش ابتدايي 1 مرد

اردبيل (مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس عالمه طباطبايي
 شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت سنجبدگيوي

 44505 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل 
 1خدمت اردبيل ناحيه 

 44511 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل  پرديس بنت
 1خدمت اردبيل ناحيه 

 46769 آموزش كار و فناوري 1 زن

پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 اصالن دوز

 46871 آموزش كار و فناوري 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
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كدرشته 
  محل

بيدگل، اردستان، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و 
 40953 آموزش زيست شناسي 1 مرد  نطنز/محل خدمت كاشان

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل 
 خدمت نجف آباد

 40954 آموزش زيست شناسي 1 مرد

شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 40955 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 40956 آموزش زيست شناسي 1 مرد

نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس 
 اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 40957 آموزش زيست شناسي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

 40958 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 40959 شناسيآموزش زيست  1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل 
 خدمت نجف آباد

 40960 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 40961 شيميآموزش  1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت برخوار

 40962 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 40963 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فوالدشهر

 40964 آموزش شيمي 1 مرد

با داوطلبان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش
 بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 40965 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه

 40966 شيمي آموزش 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 (جي) 6بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40967 آموزش شيمي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش 
 باغبادران

 40968 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 پيربكران

 40969 آموزش علوم تجربي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفلي

 40970 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 مياندشت/محل خدمت چادگانفريدونشهر، گلپايگان، بويين و 

 40971 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فوالدشهر

 40972 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شهرضا، مباركه، دهاقان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 سميرم/محل خدمت مباركه

 40973 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 40974 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 40975 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت جلگه

 40976 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت بن رود

 40977 آموزش علوم تجربي 1 مرد

مباركه، دهاقان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، 
 سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )

 40978 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 40979 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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  محل

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 40980 آموزش علوم تجربي 1 مرد

باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل پرديس شهيد 
 خدمت نجف آباد

 40981 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 1.ناحيه خميني شهر/محل خدمت اصفهان 

 40982 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 2خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40983 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 3خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40984 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 4خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40985 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 5خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40986 آموزش علوم تجربي 1 مرد

اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 (جي) 6خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 40987 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت باغبادران

 40988 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران

 40989 آموزش علوم تجربي 1 زن

اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي 
 بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفلي

 40990 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگانبومي شهرستانهاي 

 40991 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرضا(قمشه )بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت 

 40992 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

 40993 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر

 40994 آموزش علوم تجربي 1 زن

داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با 
 بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه

 40995 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين

 40996 علوم تجربيآموزش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )

 40997 آموزش علوم تجربي 1 زن

اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي
 بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

 40998 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو

 40999 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جلگه

 41000 تجربيآموزش علوم  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان

 41001 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41002 بهداشت مدارس 3 زن استانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت 
 41003 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت استاني

 41004 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت مناطق عشايري
 41005 بهداشت مدارس 1 زن پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت اصفهاندانشگاه علوم 

 41006 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت مناطق عشايري
 41007 بهداشت مدارس 1 مرد اصفهان/محل خدمت اصفهاندانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت زرين  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 شهر(لنجان )

 41008 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، 
 1خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44517 آموزش ابتدايي 4 مرد
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شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44518 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 3خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44519 ابتداييآموزش  11 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 4خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44520 آموزش ابتدايي 28 مرد

شهرو ميمه، برخوار،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين
 5خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44521 آموزش ابتدايي 23 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفلي

 44522 آموزش ابتدايي 1 مرد

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار،  پرديس شهيد باهنر
 خميني شهر/محل خدمت كوهپايه

 44523 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 رقويه علياخميني شهر/محل خدمت ج

 44524 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 44525 آموزش ابتدايي 6 مرد

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خميني شهر/محل خدمت ميمه

 44526 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت برخوار

 44527 آموزش ابتدايي 7 مرد

شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس 
 نطنز/محل خدمت اردستان

 44528 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )شهرستانهاي فالورجان و 

 44529 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فوالدشهر

 44530 آموزش ابتدايي 10 مرد

اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 (جي) 6خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44531 آموزش ابتدايي 16 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت مباركه

 44532 آموزش ابتدايي 10 مرد

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت  پرديس شهيد باهنر
 باغبادران

 44533 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 44534 ابتدايي آموزش 6 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )

 44535 آموزش ابتدايي 2 مرد

بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

 44536 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگانشهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، 

 44537 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت بوئين ومياندشت  44538 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 44539 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

 44540 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت سميرم

 44541 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار

 44542 آموزش ابتدايي 1 مرد

بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 44543 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت 
 نائين

 44544 آموزش ابتدايي 1 مرد
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پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت 
 خوروبيابانك

 44545 آموزش ابتدايي 1 مرد

باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 44546 آموزش ابتدايي 23 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرون

 44547 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 44548 آموزش ابتدايي 17 مرد

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد باهنر 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 44549 آموزش ابتدايي 26 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 44550 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 پيربكران

 44551 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل 
 خدمت مهردشت

 44552 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت نطنز

 44553 آموزش ابتدايي 1 مرد

ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو 
 خميني شهر/محل خدمت جلگه

 44554 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت بن رود

 44555 آموزش ابتدايي 3 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش 
 نطنز/محل خدمت امامزاده

 44557 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 1برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44558 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 2برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44559 آموزش ابتدايي 5 زن

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 3برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44560 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 4برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44561 ابتدايي آموزش 24 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 5برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44562 آموزش ابتدايي 18 زن

اصفهان، شاهين شهرو ميمه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت كوهپايه

 44564 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 44566 آموزش ابتدايي 4 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، پرديس 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوار

 44568 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
 شهر(لنجان )خدمت زرين 

 44570 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
 خدمت فوالدشهر

 44571 آموزش ابتدايي 8 زن

شاهين شهرو ميمه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، 
 (جي) 6برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44572 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت مباركه

 44573 آموزش ابتدايي 4 زن

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل  پرديس فاطمة الزهراء(س)
 خدمت باغبادران

 44574 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 44575 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )

 44576 آموزش ابتدايي 1 زن
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

 44577 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان

 44578 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
 خدمت فالورجان

 44579 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

 44580 آموزش ابتدايي 2 زن

شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار

 44582 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگانبومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 

 44583 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين

 44584 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانك

 44585 آموزش ابتدايي 1 زن

تيران و كرون، نجف پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 آباد/محل خدمت نجف آباد

 44586 آموزش ابتدايي 12 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف 
 آباد/محل خدمت تيران وكرون

 44587 آموزش ابتدايي 5 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه،  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 44588 آموزش ابتدايي 15 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 نطنز/محل خدمت كاشان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان،

 44589 آموزش ابتدايي 16 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 44590 آموزش ابتدايي 6 زن

الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل پرديس فاطمة 
 خدمت پيربكران

 44591 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف 
 آباد/محل خدمت مهردشت

 44592 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت نطنز

 44593 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت جلگه

 44594 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن رود

 44595 آموزش ابتدايي 1 زن

شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس
 شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

 44610 آموزش تربيت بدني 1 مرد

داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان (مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 44615 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف 
 آباد/محل خدمت نجف آباد

 44629 آموزش تربيت بدني 1 زن

شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس بحر العلوم 
 زرين شهر(لنجان )

 44630 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل 
 خدمت تيران وكرون

 44637 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 1خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44638 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 
 2خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44639 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 3شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه خميني 

 44640 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 4خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44641 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 5خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44642 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 (جي) 6خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44643 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 
 خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 44646 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خدمت خميني شهرخميني شهر/محل 

 44649 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل 
 خدمت نجف آباد

 44657 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با
 نطنز/محل خدمت كاشان

 44658 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 44659 دانش آموزان با نيازهاي ويژه آموزش 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 1بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44663 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 2بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44664 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 3بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44665 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام 
 4بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44666 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت 
 5بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 44667 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 (جي) 6شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه بومي 

 44668 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهربومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين 

 44670 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت خميني شهربومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 

 44675 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر

 44676 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه

 44677 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام 
 بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 44679 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آبادبوم

 44688 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 كاشانبومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت 

 44690 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 44691 ويژهآموزش دانش آموزان با نيازهاي  1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت اصفهان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 3.ناحيه 

 44694 علوم ورزشي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت 
 نائين

 46800 فناوريآموزش كار و  1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت اردستان

 46801 آموزش كار و فناوري 1 مرد

برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 خميني شهر/محل خدمت كوهپايه

 46802 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت ميمه

 46803 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 46804 آموزش كار و فناوري 1 مرد
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پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت
 نطنز/محل خدمت امامزاده

 46805 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 46806 كار و فناوريآموزش  1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 زرين شهر(لنجان )

 46807 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت باغبادران

 46898 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران

 46899 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جرقويه عليا

 46900 آموزش كار و فناوري 1 زن

شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي
 بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار

 46901 آموزش كار و فناوري 1 زن

داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با 
 بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانك

 46902 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
و مياندشت/محل خدمت فريدون  بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين

 شهر

 46903 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر

 46904 آموزش كار و فناوري 1 زن

 استان البرز مخصوص داوطلبان بومي
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 41009 آموزش علوم تجربي 1 مرد  4البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 2كرج .ناحيه البرز/محل خدمت 

 41010 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 3البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 41011 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بومي استان البرز/محل پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان 
 4خدمت كرج .ناحيه 

 41012 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ

 41013 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41014 بهداشت مدارس 2 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت استاني -بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 عشايري
 41015 بهداشت مدارس 2 زن

 41016 بهداشت مدارس 2 زن داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرجتهران/ مخصوص  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 41017 بهداشت مدارس 2 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
مناطق تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 عشايري
 41018 بهداشت مدارس 1 مرد

 41019 بهداشت مدارس 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 41020 صنايع مبلمانمهندسي  1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 44697 آموزش ابتدايي 8 زن 1پرديس اميركبير كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44698 آموزش ابتدايي 8 زن 2پرديس اميركبير كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 44699 آموزش ابتدايي 17 زن 3بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس اميركبير كرج/ مخصوص داوطلبان 
 44700 آموزش ابتدايي 23 زن 4پرديس اميركبير كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت 
 ساوجبالغ

 44701 آموزش ابتدايي 12 زن

پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد  44702 آموزش ابتدايي 5 زن
 44703 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد

 44704 آموزش ابتدايي 8 مرد 1پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44705 آموزش ابتدايي 10 مرد 2پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 44706 آموزش ابتدايي 20 مرد 3حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس
 44707 آموزش ابتدايي 17 مرد 4پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
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 البرز مخصوص داوطلبان بومي استان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل 
 خدمت ساوجبالغ

 44708 آموزش ابتدايي 29 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت 
 خدمت نظرآباد

 44709 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل 
 خدمت اشتهارد

 44710 آموزش ابتدايي 13 مرد

 44712 آموزش تربيت بدني 1 مرد 2مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ 
 44713 آموزش تربيت بدني 1 مرد 4پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 44714 آموزش تربيت بدني 1 مرد 3كرج .ناحيه پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت 
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ  44716 آموزش تربيت بدني 1 زن

 44717 تربيت بدنيآموزش  1 زن 2پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44718 آموزش تربيت بدني 1 زن 4پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 44721 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 3پرديس امام علي(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 
 44722 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن 3الهدي صدر قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس بنت
 46778 آموزش كار و فناوري 1 زن 2الهدي صدر قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس بنت
 46779 آموزش كار و فناوري 1 زن 4قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه الهدي صدر  پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل  پرديس بنت

 خدمت ساوجبالغ
 46780 آموزش كار و فناوري 1 زن

 46866 آموزش كار و فناوري 1 مرد 2مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد رجايي قزوين/ 
 46867 آموزش كار و فناوري 1 مرد 3پرديس شهيد رجايي قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه 

 46868 آموزش كار و فناوري 1 مرد 4خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد رجايي قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 41021 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت آبدانان

بومي استان ايالم/محل پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان 
 خدمت دره شهر

 41022 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41023 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت ايالم
 41024 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت ايالم

 41025 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت مناطق عشايري
 41026 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت استاني

 41027 بهداشت مدارس 2 زن بومي استان ايالم/محل خدمت مناطق عشايريدانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان 
 41028 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت استاني

 44723 آموزش ابتدايي 2 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس امام جعفر
صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايالم، چوار/محل خدمت ايالمپرديس امام جعفر  44724 آموزش ابتدايي 5 زن
 44725 ابتداييآموزش  3 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانپرديس امام جعفر
صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و هليالن/محل پرديس امام جعفر
 خدمت چرداول

 44726 آموزش ابتدايي 1 زن

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپرديس امام جعفر  44727 ابتداييآموزش  1 زن
 44728 آموزش ابتدايي 1 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلرانپرديس امام جعفر
صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/محل خدمت پرديس امام جعفر

 ملكشاهي
 44729 آموزش ابتدايي 1 زن

 44731 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانان
 44732 آموزش ابتدايي 6 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايالم، چوار/محل خدمت ايالم

 44733 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانپرديس شهيد مدرس ايالم/ 
پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و هليالن/محل خدمت 

 چرداول
 44735 آموزش ابتدايي 3 مرد

 44737 آموزش ابتدايي 3 مرد بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهر پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 44740 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت سيروان

 44741 آموزش ابتدايي 2 مرد ملكشاهيپرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/محل خدمت 
 44743 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و هليالن/محل خدمت 
 هليالن

 44744 ابتداييآموزش  1 مرد

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايالم، چوار/محل خدمت ايالمپرديس امام جعفر  44749 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن
 44752 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايالم، چوار/محل خدمت ايالم

 46862 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت ايالم
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41029 آموزش زيست شناسي 2 مرد  شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خاركپرديس 
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگان
 41030 شناسيآموزش زيست  2 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت 
 دلوار

 41031 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل 
 خدمت دير

 41032 آموزش شيمي 1 مرد

 41033 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم
 41034 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره

اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخون

 41035 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان (اهرم )بومي شهرستان هاي 

 41036 آموزش شيمي 2 زن

 41037 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخش
كنگان، جم، دير/محل پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، 

 خدمت جم
 41038 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41039 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره
دشتستان پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت 

 (برازجان )
 41040 آموزش علوم تجربي 3 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت 
 گناوه

 41041 آموزش علوم تجربي 1 زن

دشتي، تنگستان /محل پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي 
 خدمت تنگستان (اهرم )

 41042 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل 
 خدمت دشتي (خورموج )

 41043 آموزش علوم تجربي 2 زن

عدم تعهد  -بومي استان بوشهر/محل خدمت استاني  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان
 واگذاري خوابگاه

 41044 بهداشت مدارس 2 مرد

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت بوشهر 
 واگذاري خوابگاه

 41045 بهداشت مدارس 1 زن

عدم  -داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت مناطق عشايري دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص 
 تعهد واگذاري خوابگاه

 41046 بهداشت مدارس 1 مرد

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت استاني 
 واگذاري خوابگاه

 41047 بهداشت مدارس 3 زن

عدم  -عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت مناطق عشايري دانشگاه علوم پزشكي بندر 
 تعهد واگذاري خوابگاه

 41048 بهداشت مدارس 2 زن

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت بوشهر 
 واگذاري خوابگاه

 41049 بهداشت مدارس 1 مرد

 41050 مهندسي صنايع مبلمان 2 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت بوشهر -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
 44755 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پرديس بنت 

 خدمت بردخون
 44756 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت پرديس بنت 
 بندرريگ

 44757 آموزش ابتدايي 1 زن

 44758 آموزش ابتدايي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهرالهدي صدر بوشهر/ پرديس بنت 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس بنت 
 خدمت جم

 44759 آموزش ابتدايي 2 زن

 44760 آموزش ابتدايي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خاركالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش پرديس بنت 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل پرديس بنت 
 خدمت دلوار

 44761 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 خدمت دير

 44762 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس بنت   44763 آموزش ابتدايي 2 زن
شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآبادالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت   44764 آموزش ابتدايي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس بنت   44765 آموزش ابتدايي 2 زن
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الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس بنت 
 خدمت عسلويه

 44766 آموزش ابتدايي 3 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل پرديس بنت 
 كاكي خدمت

 44767 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل پرديس بنت 
 خدمت كنگان

 44768 آموزش ابتدايي 2 زن

گناوهالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت پرديس بنت   44769 آموزش ابتدايي 2 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل پرديس بنت 

 خدمت تنگستان (اهرم )
 44770 آموزش ابتدايي 2 زن

دشتستان الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت پرديس بنت 
 (برازجان )

 44771 آموزش ابتدايي 4 زن

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل پرديس بنت 
 خدمت دشتي (خورموج )

 44772 آموزش ابتدايي 2 زن

 44773 آموزش ابتدايي 2 مرد دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل 

 خدمت بردخون
 44774 آموزش ابتدايي 1 مرد

گناوه، ديلم/محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بندرريگ

 44775 آموزش ابتدايي 1 مرد

 44776 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر
جم، دير/محل پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، 

 خدمت جم
 44777 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت 
 دلوار

 44779 آموزش ابتدايي 2 مرد

كنگان، جم، دير/محل پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، 
 خدمت دير

 44780 آموزش ابتدايي 2 مرد

 44781 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم
 44782 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت سعدآبادپرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل 

 44783 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل 

 خدمت عسلويه
 44784 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت 
 كاكي

 44785 آموزش ابتدايي 2 مرد

دير/محل پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، 
 خدمت كنگان

 44786 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه  44787 آموزش ابتدايي 3 مرد
محل خدمت /پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان 

 تنگستان (اهرم )
 44788 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان 
 (برازجان )

 44789 آموزش ابتدايي 6 مرد

دشتي، تنگستان /محل خدمت پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي 
 دشتي (خورموج )

 44790 آموزش ابتدايي 4 مرد

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان پرديس بنت 
 (برازجان )

 44791 آموزش تربيت بدني 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ 
 شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندرريگ

 44792 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوار

 44793 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم

 44794 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد

 44795 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 44796 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر
 44798 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
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شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 (برازجان )

 44804 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل 
 خدمت كنگان

 46823 آموزش كار و فناوري 2 مرد

 46824 آموزش كار و فناوري 2 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد
 46922 آموزش كار و فناوري 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41051 آموزش زيست شناسي 1 مرد  5منطقه  تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 
 7منطقه  تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 41052 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 14منطقه  تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 41053 زيست شناسيآموزش  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41054 آموزش زيست شناسي 1 مرد

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 41055 آموزش زيست شناسي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 2كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 41056 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 41057 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط

 41058 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، 

 كهريزك/محل خدمت قرچك

 41059 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41060 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41061 آموزش زيست شناسي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت ورامين

 41062 آموزش زيست شناسي 1 مرد

بان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطل
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41063 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 41064 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 چهاردانگه شهرستانهامالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت 

 41065 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت دماوند

 41066 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 41067 آموزش زيست شناسي 1 زن

شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 41068 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
وه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، فيروزك

 كهريزك/محل خدمت قرچك

 41069 آموزش زيست شناسي 1 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

(مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس نسيبه تهران
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت كهريزك

 41070 آموزش زيست شناسي 1 زن

شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و  پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد
 5منطقه  شميرانات/محل خدمت تهران .

 41071 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 5منطقه  تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 41072 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 14منطقه  تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .

 41073 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 16 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41074 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 19 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41075 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرشهرستانهاي 

 41076 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، 

 1كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 41077 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، 

 2كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 41078 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41079 آموزش شيمي 4 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 41080 آموزش شيمي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41081 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
رديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پ

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 41082 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 41083 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 5 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41084 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 12 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41085 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 15 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41086 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريممالرد، 

 41087 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
، فشاپويه، فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري

 كهريزك/محل خدمت ورامين

 41088 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 15 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41089 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 16 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41090 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 18 . منطقهو شميرانات/محل خدمت تهران  تهران

 41091 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 14 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41092 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 4 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 41093 آموزش علوم تجربي 2 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت پرديس

 41094 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 41095 آموزش علوم تجربي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 41096 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريارشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 

 41097 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، 

 كهريزك/محل خدمت قرچك

 41098 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41099 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت ورامين

 41100 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 5 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41101 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 9 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41102 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 15 . منطقهت/محل خدمت تهران شميرانا

 41103 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 17 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 41104 آموزش علوم تجربي 1 زن

شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41105 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 1شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستانمالرد، 

 41106 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
شهرري، فشاپويه،  فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد،

 كهريزك/محل خدمت فشافويه

 41107 آموزش علوم تجربي 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 خدمت شهر تهران

 41108 بهداشت مدارس 4 مرد

بومي استان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان تهران/ مخصوص داوطلبان  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرستان هاي استان هاي استان تهران بجز شهرستانبومي شهرستان

 تهران

 41109 بهداشت مدارس 6 زن

داوطلبان تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پذيرش  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرستان هاي استان هاي استان تهران بجز شهرستانبومي شهرستان

 تهران

 41110 بهداشت مدارس 4 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 خدمت شهر تهران

 41111 بهداشت مدارس 6 زن

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 1رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 41112 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41113 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18 . منطقهخدمت تهران 

 41114 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 44806 آموزش ابتدايي 27 زن

واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت 
 1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 44807 آموزش ابتدايي 12 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان مالرد، 

 44808 آموزش ابتدايي 19 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44809 آموزش ابتدايي 23 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا ورامين،

 44810 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
جوادآباد، شهرري، فشاپويه، فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، 

 كهريزك/محل خدمت جوادآباد

 44811 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه شهرستانها

 44812 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 44813 آموزش ابتدايي 27 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت 
 1ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44814 آموزش ابتدايي 9 زن

دماوند، رودهن، پرديس،  پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،
 2ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44815 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسبهارستان، 

 44816 آموزش ابتدايي 11 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 44817 آموزش ابتدايي 25 زن

پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس زينبيه 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

 44818 آموزش ابتدايي 6 زن

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 44819 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزكورامين، 

 44820 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 ردمالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مال

 44821 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 44822 آموزش ابتدايي 7 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران . پرديس شهيد چمران 
 1منطقه 

 44823 آموزش ابتدايي 6 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 2 منطقه

 44824 آموزش ابتدايي 9 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 3 منطقه

 44825 آموزش ابتدايي 4 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 4 منطقه

 44826 آموزش ابتدايي 18 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 5 منطقه

 44827 آموزش ابتدايي 18 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 6 منطقه

 44828 آموزش ابتدايي 5 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 7 منطقه

 44829 آموزش ابتدايي 6 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .
 8منطقه 

 44830 آموزش ابتدايي 8 مرد

 شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .پرديس 
 9منطقه 

 44831 آموزش ابتدايي 10 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .
 10منطقه 

 44832 آموزش ابتدايي 7 مرد

 چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .پرديس شهيد 
 11منطقه 

 44833 آموزش ابتدايي 6 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .
 12منطقه 

 44834 آموزش ابتدايي 8 مرد
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 داوطلبان بومي استان تهرانمخصوص  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 13 منطقه

 44835 آموزش ابتدايي 7 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 14 منطقه

 44836 آموزش ابتدايي 14 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 15 منطقه

 44837 آموزش ابتدايي 17 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 16 منطقه

 44838 آموزش ابتدايي 12 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 17 منطقه

 44839 آموزش ابتدايي 8 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 18 منطقه

 44840 آموزش ابتدايي 12 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 19 منطقه

 44841 آموزش ابتدايي 10 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس

 44842 آموزش ابتدايي 15 مرد

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

 44843 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهنورامين، قرچ

 44844 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 خدمت فيروزكوهورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 44845 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 44846 آموزش ابتدايي 32 مرد

شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 44847 آموزش ابتدايي 22 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44848 ابتداييآموزش  29 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44849 آموزش ابتدايي 30 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 44850 آموزش ابتدايي 3 مرد

 پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد

 44851 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه شهرستانها

 44852 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 44853 آموزش ابتدايي 42 مرد

دماوند، رودهن، پرديس،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،
 1ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44854 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه ورامين، قرچك، پاكدشت، 

 44855 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 44856 آموزش ابتدايي 18 مرد

شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 44857 آموزش ابتدايي 38 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويهورامين، 

 44858 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 كهريزك/محل خدمت قرچكورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 44859 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

 44860 آموزش ابتدايي 6 مرد

شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 44861 آموزش ابتدايي 14 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 44862 آموزش ابتدايي 12 مرد

 44863 آموزش ابتدايي 4 زن 1تهران و شميرانات/محل خدمت تهران . منطقه  پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي
 44864 آموزش ابتدايي 6 زن 2 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44865 آموزش ابتدايي 3 زن 3 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44866 آموزش ابتدايي 12 زن 4 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44867 آموزش ابتدايي 12 زن 5 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44868 آموزش ابتدايي 3 زن 6 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44869 آموزش ابتدايي 4 زن 7 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44870 آموزش ابتدايي 5 زن 8 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44871 آموزش ابتدايي 7 زن 9 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
10 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44872 آموزش ابتدايي 5 زن
11 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44873 آموزش ابتدايي 4 زن
12 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44874 آموزش ابتدايي 5 زن
13 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44875 آموزش ابتدايي 4 زن
14 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44876 آموزش ابتدايي 9 زن
15 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44877 آموزش ابتدايي 11 زن
16 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44878 آموزش ابتدايي 8 زن
17 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44879 آموزش ابتدايي 5 زن
18 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44880 آموزش ابتدايي 8 زن
19 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44881 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري،

 44882 آموزش ابتدايي 9 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

 44883 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

 44884 آموزش ابتدايي 4 زن

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه

 44885 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 1خدمت بهارستان بهارستان، اسالمشهر/محل

 44892 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44893 آموزش تربيت بدني 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44894 آموزش تربيت بدني 1 مرد

كريم، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 44902 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 44904 تربيت بدنيآموزش  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 44905 آموزش تربيت بدني 1 مرد

دماوند، رودهن، پرديس، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 44906 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 1بهارستانبهارستان، اسالمشهر/محل خدمت 

 44911 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44912 آموزش تربيت بدني 1 زن

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44913 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسبهارستان، 

 44920 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 44923 آموزش تربيت بدني 1 زن
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كدرشته 
  محل

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 3 منطقه

 44929 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 4 منطقه

 44930 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 5 منطقه

 44931 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 6 منطقه

 44932 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 7 منطقه

 44933 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 8 منطقه

 44934 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 9 منطقه

 44935 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 10 منطقه

 44936 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 12 منطقه

 44938 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 13 منطقه

 44939 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 14 منطقه

 44940 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 15 منطقه

 44941 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  3 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 16 منطقه

 44942 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

. پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 18 منطقه

 44943 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهربهارستان، 

 44944 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 1بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 44945 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44946 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 44947 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ويه، كهريزك/محل خدمت رودهنورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپ

 44948 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 1ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44949 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 2ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44950 با نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان  3 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 44951 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 44952 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزكورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، 

 44953 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 44954 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  3 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44955 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس شهيد 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 44956 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد
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ظرفيت  جنس  يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

 44957 آموزان با نيازهاي ويژهآموزش دانش  2 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 44958 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، پرديس 
 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 44959 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 3 مرد

 44960 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 2 . منطقههرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي ش
 44961 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 5 زن 4 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44962 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن 5 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44963 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 زن 6 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
 44964 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن 9 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران 
11 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44965 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن
15 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44966 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن
16 . منطقهپرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران   44967 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 خدمت اسالم شهربهارستان، اسالمشهر/محل 

 44968 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 1بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 44969 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، پرديس نسيبه تهران/ 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 44970 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

 پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين،
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 44971 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه شهرستانها

 44973 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

 44974 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

 44976 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين،  پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با
 1قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44977 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 44978 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 4 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 44979 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 44980 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 4 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

 44981 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 44983 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

رودهن، پرديس، ورامين،  پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند،
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

 44984 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، 
 خدمت مالردبهارستان، اسالمشهر/محل 

 44985 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 44986 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  2 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 4 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 46832 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 5 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 46833 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 13 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 46834 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 14 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 46835 آموزش كار و فناوري 1 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  رشتهعنوان 
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 18 . منطقهتهران و شميرانات/محل خدمت تهران 

 46836 آموزش كار و فناوري 1 مرد

داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 46837 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه،  شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 46838 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 كهريزك/محل خدمت پرديس

 46839 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 رباط كريمشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت 

 46840 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت رودهن

 46841 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 46842 آموزش كار و فناوري 1 مرد

آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 46843 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت قرچك

 46844 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد شهرستانهاي مالرد،

 46845 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 12 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 46923 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 14 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 46924 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 15 . منطقهانات/محل خدمت تهران شمير

 46925 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 46926 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 46927 آموزش كار و فناوري 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 46928 آموزش كار و فناوري 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 46929 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 

 كهريزك/محل خدمت رودهن

 46930 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خدمت شهرقدس مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل

 46931 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 46932 آموزش كار و فناوري 1 زن

(مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 46933 آموزش كار و فناوري 1 زن

شهرستانهاي  پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 كهريزك/محل خدمت ورامين

 46934 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و 
 4 . منطقهشميرانات/محل خدمت تهران 

 46941 آموزش كار و فناوري 2 زن
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  محل

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت 
 41115 آموزش زيست شناسي 1 مرد  سامان

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 فالرد

 41116 زيست شناسيآموزش  1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزا

 41117 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41118 آموزش شيمي 1 مرد خدمت ميانكوهپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 

 عشايري چهارمحال وبختياري
 41119 آموزش شيمي 1 مرد

با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش 
 بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل

 41120 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 خانميرزا

 41121 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 الران

 41122 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزا

 41123 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41124 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت استاني
 41125 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت شهركرد

مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت مناطق دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ 
 عشايري

 41126 بهداشت مدارس 1 مرد

 41127 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت استاني
 41128 بهداشت مدارس 2 زن استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت شهركرددانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي 

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت مناطق 
 عشايري

 41129 بهداشت مدارس 2 زن

چهارمحال و بختياري/محل خدمت تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بن

 41130 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

 44992 آموزش ابتدايي 6 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل
 44993 آموزش ابتدايي 7 مرد خدمت بلداجيپرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل 

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت 
 بن

 44994 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 خانميرزا

 44995 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت 
 سامان

 44996 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 فارسان

 44997 آموزش ابتدايي 12 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 فالرد

 44998 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 كوهرنگ

 44999 آموزش ابتدايي 7 مرد

 45000 آموزش ابتدايي 9 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار
 45001 آموزش ابتدايي 6 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت 
 الران

 45002 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 لردگان

 45003 آموزش ابتدايي 13 مرد

 45004 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت ميانكوه
پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 

 عشايري چهارمحال وبختياري
 45005 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت عشايري 
 چهارمحال وبختياري

 45006 آموزش ابتدايي 1 مرد

 45008 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل
 45009 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت بلداجي
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل پرديس شهيد باهنر 
 خدمت بن

 45010 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 خانميرزا

 45011 آموزش ابتدايي 5 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل پرديس شهيد باهنر شهركرد/ 
 خدمت سامان

 45012 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 فارسان

 45013 آموزش ابتدايي 8 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت 
 فالرد

 45014 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 كوهرنگ

 45015 آموزش ابتدايي 5 زن

 45016 آموزش ابتدايي 6 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيارپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با 
 45017 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان

كرد، سامان، بن/محل  پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر
 خدمت الران

 45018 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 لردگان

 45019 آموزش ابتدايي 8 زن

 45020 آموزش ابتدايي 2 زن اردل/محل خدمت ميانكوهپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 

 عشايري چهارمحال وبختياري
 45021 آموزش ابتدايي 4 زن

كيار، اردل/محل خدمت عشايري پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 چهارمحال وبختياري

 45022 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 لردگان

 45044 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

 45049 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزاپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با 
 45051 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان

 45057 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگانپرديس كوثر 
 46818 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت ميانكوه

شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت  پرديس
 بن

 46819 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 
 لردگان

 46820 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل

 46919 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزا

 46920 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت فالرد

 46921 آموزش كار و فناوري 1 زن

 داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيمخصوص 
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41131 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند

شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت بيرجند

 41132 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند

 41133 آموزش شيمي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت
 خدمت بيرجند

 41134 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس  41135 آموزش علوم تجربي 1 مرد
با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش

 قائنات
 41136 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت 
 زيركوه

 41137 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، 
 درميان/محل خدمت بيرجند

 41138 آموزش علوم تجربي 1 زن

 -بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت مناطق عشايري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41139 بهداشت مدارس 2 زن

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت بيرجند 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41140 بهداشت مدارس 2 زن

 -زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت استاني  دانشگاه علوم پزشكي
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41141 بهداشت مدارس 2 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت بيرجند 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41142 بهداشت مدارس 1 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت مناطق عشايري 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41143 بهداشت مدارس 1 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت استاني 
 خوابگاهيمحدوديت در امكانات 

 41144 بهداشت مدارس 2 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بيرجند

 41145 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهبومي 

 45059 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل 
 خدمت بيرجند

 45060 آموزش ابتدايي 18 زن

شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت خوسف

 45061 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل 
 خدمت درميان

 45062 آموزش ابتدايي 3 زن

بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 دستگردان

 45063 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت 
 زيركوه

 45064 آموزش ابتدايي 2 زن

فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر 
 بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان

 45065 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت 
 سربيشه

 45066 آموزش ابتدايي 3 زن

بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) 
 بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس

 45067 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 سرايان /محل خدمت فردوسبومي شهرستان هاي فردوس، 

 45068 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت 
 قائنات

 45069 آموزش ابتدايي 8 زن

نهبندان /محل خدمت پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، 
 نهبندان

 45070 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويه  45071 آموزش ابتدايي 2 مرد
درميان/محل پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، 

 خدمت بيرجند
 45072 آموزش ابتدايي 23 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل 
 خدمت خوسف

 45073 آموزش ابتدايي 1 مرد

خوسف، درميان/محل پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، 
 خدمت درميان

 45074 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت 
 دستگردان

 45075 آموزش ابتدايي 2 مرد

قاينات/محل خدمت پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، 
 زيركوه

 45076 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت 
 سرايان

 45077 آموزش ابتدايي 2 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت 
 سربيشه

 45078 آموزش ابتدايي 5 مرد

 45079 آموزش ابتدايي 6 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس
پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت 

 فردوس
 45080 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت 
 قائنات

 45081 ابتدايي آموزش 12 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت 
 نهبندان

 45082 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 درميان/محل خدمت بيرجند شهرستانهاي بيرجند، خوسف،

 46846 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه

 46847 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل نژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي
 خدمت بيرجند

 46884 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 قائنات

 46885 آموزش كار و فناوري 1 زن

 استان خراسان رضويمخصوص داوطلبان بومي 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 

 41146 آموزش شيمي 2 مرد  تبادكان

 41147 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمان
بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد   41148 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 
 چناران

 41149 آموزش شيمي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت   41150 آموزش شيمي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 

 گلبهار
 41151 آموزش شيمي 1 مرد

 41152 آموزش شيمي 1 مرد بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوارپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت 

 گناباد
 41153 آموزش شيمي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت 
 بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان

 41154 آموزش شيمي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه

 41155 آموزش شيمي 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس 
 بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت

 41156 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خوشاب/محل خدمت خوشاببومي شهرستان 

 41157 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت داورزن

 41158 آموزش شيمي 1 زن

رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد
 بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت سرواليت

 41159 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 احمدآباد

 41160 آموزش علوم تجربي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ 
 تبادكان

 41161 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41162 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه
 41163 آموزش علوم تجربي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 
 چناران

 41164 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41165 آموزش علوم تجربي 1 مرد بومي شهرستان خوشاب/محل خدمت خوشاب پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويه  41166 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41167 آموزش علوم تجربي 1 مرد جام/محل خدمت تربت جامپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت 
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت 
 رشتخوار

 41168 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 
 گلبهار

 41169 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41170 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه
 41171 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت 
 ششتمد

 41172 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41173 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان/محل خدمت زبرخان
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين  41174 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41175 آموزش علوم تجربي 1 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه/محل خدمت فيروزهپرديس شهيد 
 41176 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز

 41177 آموزش علوم تجربي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشمر، كوهسرخ/محل خدمت 

 كاشمر
 41178 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بردسكن

 41179 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41180 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت سرواليت
شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 والت
 41181 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت 
 خليل آباد

 41182 آموزش علوم تجربي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با 
 تبادكان

 41183 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 طرقبه

 41184 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41185 آموزش علوم تجربي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمانپرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش 
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 

 چناران
 41186 آموزش علوم تجربي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با 
 رضويه

 41187 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت جام/محل خدمت تربت 
 جام

 41188 آموزش علوم تجربي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با 
 گلبهار

 41189 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت 
 درگز

 41190 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41191 آموزش علوم تجربي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان زبرخان/محل خدمت زبرخانپرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با 
 41192 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه/محل خدمت فيروزه

 41193 آموزش علوم تجربي 1 زن شهرستان قوچان/محل خدمت قوچانپرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل 

 خدمت بردسكن
 41194 آموزش علوم تجربي 1 زن

شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مه والت

 41195 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل 
 خدمت خليل آباد

 41196 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41197 بهداشت مدارس 1 مرد استان خراسان رضوي/محل خدمت مناطق عشايريدانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي 
 41198 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت استاني
 41199 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت مشهد
 41200 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت استاني
 41201 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت مشهد

 41202 بهداشت مدارس 2 زن داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت مناطق عشايري دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت درگز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   41203 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد
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ظرفيت  جنس  يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 سرخس

 41204 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

شهرستانهاي درگز و كالت/محل پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت كالت

 45096 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان 
 جلگه

 45097 آموزش ابتدايي 4 زن

جغتاي، جوين/محل  پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 خدمت جغتاي

 45098 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل 
 خدمت جوين

 45099 آموزش ابتدايي 3 زن

نيشابور/محل خدمت پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 سرواليت

 45100 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس

 45101 آموزش ابتدايي 4 زن

فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر 
 بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد

 45102 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان تربت جام/محل خدمت تربت جام

 45103 آموزش ابتدايي 10 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان صالح آباد/محل خدمت صالح آباد

 45104 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت تربت حيدريه

 45105 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 45106 آموزش ابتدايي 4 زن

بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) 
 بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار

 45107 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 رشتخوار/محل خدمت خوافبومي شهرستانهاي خواف، 

 45108 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز

 45109 آموزش ابتدايي 7 زن

الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت 
 بومي شهرستانهاي كاشمر، كوهسرخ/محل خدمت كاشمر

 45110 آموزش ابتدايي 6 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت بردسكن

 45111 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت 
 گناباد

 45112 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانبومي شهرستانهاي 

 45113 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت جلگه رخ

 45114 آموزش ابتدايي 3 زن

عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش 
 بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه والت

 45115 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت خليل آبادبومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل 

 45116 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت 
 درگز

 45117 آموزش ابتدايي 13 مرد

خدمت  پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل
 نوخندان

 45118 آموزش ابتدايي 3 مرد

 45119 آموزش ابتدايي 8 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچان
 45120 آموزش ابتدايي 10 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد
پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت 

 خواف
 45121 آموزش ابتدايي 12 مرد

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد  45122 آموزش ابتدايي 4 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي ثامن الحجج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 احمدآبادشهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 

 45123 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي ثامن الحجج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان

 45124 آموزش ابتدايي 15 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي ثامن الحجج مشهد)/ اولويت
 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه

 45125 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان فريمان/محل خدمت فريمان

 45126 آموزش ابتدايي 11 مرد

بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت

 45127 آموزش ابتدايي 13 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 گلبهار/محل خدمت چنارانشهرستانهاي چناران، 

 45128 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان خوشاب/محل خدمت خوشاب

 45129 آموزش ابتدايي 8 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ 
 سرخس/محل خدمت سرخس

 45130 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي ثامن الحجج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويه

 45131 آموزش ابتدايي 6 مرد

مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي 
 تربت جام/محل خدمت تربت جام

 45132 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 صالح آباد/محل خدمت صالح آباد

 45133 آموزش ابتدايي 10 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت تربت حيدريه

 45134 آموزش ابتدايي 9 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ 
 شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 45135 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار

 45136 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي ثامن الحجج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت گلبهار

 45137 آموزش ابتدايي 14 مرد

ن پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 نيشابور/محل خدمت ميان جلگه

 45138 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار

 45139 آموزش ابتدايي 6 مرد

طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه 
 شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت ششتمد

 45140 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 زبرخان/محل خدمت زبرخان

 45141 آموزش ابتدايي 16 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتاي

 45142 آموزش ابتدايي 6 مرد

بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين

 45143 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 فيروزه/محل خدمت فيروزه

 45144 آموزش ابتدايي 8 مرد

شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز

 45145 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت داورزن

 45146 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي كاشمر، كوهسرخ/محل خدمت كاشمر

 45147 آموزش ابتدايي 4 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت
 شهرستانهاي كاشمر، كوهسرخ/محل خدمت كوهسرخ

 45148 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت بردسكن

 45149 آموزش ابتدايي 9 مرد



 
 

 254  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان

 45150 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت جلگه رخ

 45151 آموزش ابتدايي 5 مرد

داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با 
 نيشابور/محل خدمت نيشابور

 45152 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 نيشابور/محل خدمت سرواليت

 45153 آموزش ابتدايي 5 مرد

عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش 
 شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه والت

 45154 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكن

 45155 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل خدمت خليل آباد

 45156 آموزش ابتدايي 5 مرد

شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 احمدآباد

 45157 آموزش ابتدايي 5 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 تبادكان

 45158 آموزش ابتدايي 10 زن

شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 طرقبه

 45159 آموزش ابتدايي 4 زن

 45160 آموزش ابتدايي 6 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمانپرديس شهيد هاشمي
پذيرش با داوطلبان بومي نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پرديس شهيد هاشمي

 شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت چناران
 45161 آموزش ابتدايي 6 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 شهرستان خوشاب/محل خدمت خوشاب

 45162 آموزش ابتدايي 5 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت هاشميپرديس شهيد 
 رضويه

 45163 آموزش ابتدايي 4 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 گلبهار

 45164 آموزش ابتدايي 9 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي هاشميپرديس شهيد 
 شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگز

 45165 آموزش ابتدايي 4 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 درگز و كالت/محل خدمت نوخندانشهرستانهاي 

 45166 آموزش ابتدايي 3 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت ششتمد

 45167 آموزش ابتدايي 5 زن

عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي نژاد مشهد (مركز آموزش پرديس شهيد هاشمي
 شهرستان زبرخان/محل خدمت زبرخان

 45168 آموزش ابتدايي 9 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 شهرستان فيروزه/محل خدمت فيروزه

 45169 ابتداييآموزش  3 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 شهرستان قوچان/محل خدمت قوچان

 45170 آموزش ابتدايي 9 زن

بومي نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
 شهرستانهاي داورزن، ششتمد/محل خدمت داورزن

 45171 آموزش ابتدايي 2 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 شهرستانهاي كاشمر، كوهسرخ/محل خدمت كوهسرخ

 45172 آموزش ابتدايي 4 زن

مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي نژاد پرديس شهيد هاشمي
 شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور

 45173 آموزش ابتدايي 15 زن

نژاد مشهد (مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت

 45174 آموزش ابتدايي 2 زن

 45175 آموزش ابتدايي 8 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 

 چناران
 45181 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت 
 كالت

 45188 آموزش تربيت بدني 1 زن



 
 

 255  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
 كدرشته
  محل

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 تبادكان

 45204 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل 
 خدمت خواف

 45211 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار  45214 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن
 45218 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن قوچان/محل خدمت قوچانپرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 45223 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور
بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بجستان
 45225 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 تبادكان

 45228 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت تربت پرديس شهيد بهشتي 
 حيدريه

 45231 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

 45236 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خوشاب/محل خدمت خوشاب
 45242 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار
 45246 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچان

 45248 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكن
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت  45249 با نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان  1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت 
 گناباد

 45252 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

 45253 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور
 46782 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه  46783 آموزش كار و فناوري 1 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت 

 گلبهار
 46784 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 46787 كار و فناوريآموزش  1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت 

 خواف
 46788 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 رضويه

 46789 فناوري آموزش كار و 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت 
 تبادكان

 46799 آموزش كار و فناوري 2 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 احمدآباد

 46878 كار و فناوريآموزش  1 زن

 46879 آموزش كار و فناوري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 زاوه
 46880 فناوريآموزش كار و  1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چناران، گلبهار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 گلبهار

 46881 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت بردسكن

 46882 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 رضويه

 46883 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 تبادكان

 46897 آموزش كار و فناوري 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41205 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين

شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي 
 شيروان/محل خدمت شيروان خراسان شمالي

 41206 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام وصفي آباد  41207 آموزش شيمي 1 مرد
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس شهيد بهشتي 

 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد
 41208 آموزش شيمي 1 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان پرديس شهيد بهشتي 
 خراسان شمالي

 41209 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 41210 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41211 آموزش علوم تجربي 1 مرد شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فاروج/محل خدمت فاروجپرديس 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 

 رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان
 41212 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان 
 خراسان شمالي

 41213 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41214 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت مناطق عشايري
 41215 بهداشت مدارس 2 زن پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت بجنورددانشگاه علوم 

 41216 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت استاني
 41217 بهداشت مدارس 1 مرد شمالي/محل خدمت بجنورددانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان 

 41218 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت مناطق عشايري
 41219 مدارسبهداشت  2 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت استاني

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت 
 اسفراين

 45262 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام 
 وصفي آباد

 45263 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 45264 آموزش ابتدايي 9 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل 
 خدمت جاجرم

 45265 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن

 45266 آموزش ابتدايي 3 زن

خدمت شيروان پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل 
 خراسان شمالي

 45267 آموزش ابتدايي 5 زن

 45268 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فاروج/محل خدمت فاروج
پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل 

 خدمت گرمه
 45269 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 45270 آموزش ابتدايي 5 زن

شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراينپرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي   45271 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام 

 وصفي آباد
 45272 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 45273 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت 
 جاجرم

 45274 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت 
 رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن

 45275 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان 
 خراسان شمالي

 45276 آموزش ابتدايي 8 مرد

 45277 آموزش ابتدايي 2 مرد امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فاروج/محل خدمت فاروجپرديس 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت 

 گرمه
 45278 آموزش ابتدايي 2 مرد

باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس امام محمد 
 رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 45279 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان 
 خراسان شمالي

 46790 فناوريآموزش كار و  1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس شهيد هاشمي
 رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 46886 آموزش كار و فناوري 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 41220 آموزش علوم تجربي 1 مرد  گتوند/محل خدمت انديمشك

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 1اهواز.ناحيه  خدمت

 41221 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 4خدمت اهواز.ناحيه 

 41222 آموزش علوم تجربي 1 مرد

آبادان، دشت آزادگان، هويزه، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 41223 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان

 41224 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، پرديس 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 41225 آموزش علوم تجربي 1 مرد

هويزه، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان

 41226 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 خدمت كارون

 41227 آموزش علوم تجربي 1 مرد

رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد 
 بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هويزه

 41228 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41229 بهداشت مدارس 2 مرد اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 41230 بهداشت مدارس 2 زن اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 عشايري
 41231 بهداشت مدارس 2 زن

 41232 بهداشت مدارس 1 مرد اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت اهواز -جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 عشايري
 41233 بهداشت مدارس 1 مرد

 41234 بهداشت مدارس 2 زن مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت استانياهواز/  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 41235 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت شوشتر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت اروندكنار

 45292 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري

 45293 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديه

 45294 آموزش ابتدايي 5 مرد

باغملك، هفتگل، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا

 45295 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك

 45296 آموزش ابتدايي 4 مرد

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص)
 1حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45297 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45298 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 3حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45299 آموزش ابتدايي 2 مرد

باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، 
 4حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45300 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه

 45301 آموزش ابتدايي 3 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45302 آموزش ابتدايي 13 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاريرامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 45303 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 45304 آموزش ابتدايي 3 مرد



 
 

 258  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 حميديه/محل خدمت باوي

 45305 آموزش ابتدايي 3 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت بستان

 45306 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 خدمت بندرامام خميني رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل

 45307 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 45308 آموزش ابتدايي 10 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/
 حميديه/محل خدمت حميديه

 45309 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر

 45310 ابتداييآموزش  10 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 45311 آموزش ابتدايي 30 مرد

 پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان

 45312 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز

 45313 آموزش ابتدايي 2 مرد

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) 
 رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 45314 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمزرامشير، 

 45315 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول

 45317 آموزش ابتدايي 1 مرد

اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، پرديس حضرت رسول 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان

 45318 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 شاوور انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت

 45319 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش

 45320 آموزش ابتدايي 17 مرد

دزفول، شوش، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 45321 آموزش ابتدايي 13 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري 
 خوزستان

 45323 آموزش ابتدايي 24 مرد

شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 حميديه/محل خدمت كارون

 45324 آموزش ابتدايي 10 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند

 45325 آموزش ابتدايي 5 مرد

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي

 45326 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهررامشير، بهبهان، اميديه، 

 45327 آموزش ابتدايي 12 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، 
 انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 45328 آموزش ابتدايي 4 مرد

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) 
 رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

 45330 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت اروندكنار

 45332 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري

 45333 آموزش ابتدايي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير،  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديه

 45334 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 خدمت انديكااللي، مسجدسليمان/محل 

 45335 آموزش ابتدايي 1 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 خدمت انديمشك شوشتر، گتوند/محل

 45336 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 1حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45337 آموزش ابتدايي 10 زن

شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45338 آموزش ابتدايي 6 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 3حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45339 آموزش ابتدايي 1 زن

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي،  پرديس فاطمة الزهراء(س)
 4حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45340 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه

 45341 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45342 آموزش ابتدايي 8 زن

ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 45344 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 حميديه/محل خدمت باوي

 45345 آموزش ابتدايي 2 زن

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

 45347 آموزش ابتدايي 2 زن

 پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير،
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 45348 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 حميديه/محل خدمت حميديه

 45349 آموزش ابتدايي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر

 45350 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 45351 ابتداييآموزش  20 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان

 45352 آموزش ابتدايي 4 زن

باغملك، هفتگل، انديكا، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز

 45353 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 45354 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 45355 آموزش ابتدايي 3 زن

ش، انديمشك، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شو
 شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول

 45357 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان

 45358 آموزش ابتدايي 6 زن

اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور

 45359 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش

 45360 ابتداييآموزش  11 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 45361 آموزش ابتدايي 8 زن

 45363 آموزش ابتدايي 16 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 حميديه/محل خدمت كارون
 45364 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند

 45365 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

 45367 آموزش ابتدايي 8 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 استان خوزستانمخصوص داوطلبان بومي  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 45368 آموزش ابتدايي 2 زن

فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، پرديس 
 بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

 45370 آموزش ابتدايي 3 زن

آزادگان، هويزه، الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت پرديس بنت 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45375 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45386 آموزش تربيت بدني 1 مرد

ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، صادق(ع) پرديس امام جعفر
 2حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45396 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس امام جعفر
 3اهواز.ناحيه حميديه/محل خدمت 

 45397 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس امام جعفر
 4حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45398 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، صادق(ع) پرديس امام جعفر
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45400 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پرديس امام جعفر
 گتوند/محل خدمت دزفولشوشتر، 

 45403 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 45407 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس زينب كبري(س) اراك/ 
 حميديه/محل خدمت كارون

 45408 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهربهبهان، اميديه، هنديجان، 

 45409 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 45413 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت دزفول

 45415 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

بهبهان،  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير،
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 45419 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان

 45422 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت شوش

 45424 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

انديمشك، شوشتر، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، 
 گتوند/محل خدمت شوشتر

 45425 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 خدمت كارون

 45427 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس شهيد مدرس 
 1خدمت اهواز.ناحيه 

 45439 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 2 خدمت اهواز.ناحيه

 45440 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 3خدمت اهواز.ناحيه 

 45441 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با 
 4خدمت اهواز.ناحيه 

 45442 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 45444 دانش آموزان با نيازهاي ويژه آموزش 1 مرد

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

 45448 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 45451 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 45454 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن
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كدرشته 
  محل

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
 شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك

 46825 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1خدمت اهواز.ناحيه شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 

 46826 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 46827 آموزش كار و فناوري 1 مرد

(مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران 
 شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي

 46828 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير شهرستانهاي آغاجاري،

 46829 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شادگانشهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 46830 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 46831 آموزش كار و فناوري 1 مرد

الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة 
 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك

 46905 آموزش كار و فناوري 1 زن

پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت 
 1بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 46906 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 2خدمت اهواز.ناحيه بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 

 46907 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي

 46908 آموزش كار و فناوري 1 زن

اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 46909 آموزش كار و فناوري 1 زن

اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي 
 بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان

 46910 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
بخش زنجانرود  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و

 41236 آموزش زيست شناسي 1 مرد  محل خدمت ايجرود/

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 ماهنشان و ايجرود و بخش زنجانرود /محل خدمت انگوران

 41237 آموزش زيست شناسي 1 زن

تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش زنجانرود پرديس عالمه اميني 
 محل خدمت انگوران/

 41238 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود شهرستان 
 خدابنده/محل خدمت افشار

 41239 علوم تجربيآموزش  1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش زنجانرود 
 محل خدمت انگوران/

 41240 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شهرستان پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 خدابنده/محل خدمت بزينه رود

 41241 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41242 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
و بخش زنجانرود پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود 

 محل خدمت ماه نشان/
 41243 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 طارم/محل خدمت طارم

 41244 آموزش علوم تجربي 1 زن

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت 
 ماهنشان و ايجرود و بخش زنجانرود /محل خدمت ماه نشان

 41245 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 محل خدمت ايجرود/ماهنشان و ايجرود و بخش زنجانرود 

 41246 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41247 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل خدمت استاني
 41248 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل خدمت زنجان

 41249 بهداشت مدارس 1 مرد پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل خدمت مناطق عشايريدانشگاه علوم 
 41250 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل خدمت استاني

 41251 بهداشت مدارس 1 مرد خدمت زنجاندانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل 
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
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 41252 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/محل خدمت مناطق عشايري
شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه /محل پرديس 

 خدمت ابهر
 45465 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار

 45466 ابتدايي آموزش 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش 
 زنجانرود /محل خدمت انگوران

 45467 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش 
 محل خدمت ايجرود/زنجانرود 

 45468 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود

 45469 آموزش ابتدايي 2 مرد

مركزي شهرستان خدابنده/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش 
 خدابنده

 45470 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه /محل 
 خدمت خرمدره

 45471 آموزش ابتدايي 2 مرد

قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان  پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش
 1محل خدمت زنجان .ناحيه /

 45472 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان 
 2محل خدمت زنجان .ناحيه /

 45473 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش پرديس شهيد بهشتي زنجان/ 
 زنجانرود /محل خدمت زنجانرود

 45474 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود

 45475 ابتداييآموزش  1 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه /محل 
 خدمت سلطانيه

 45476 آموزش ابتدايي 1 مرد

 45477 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش 

 زنجانرود /محل خدمت ماه نشان
 45478 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه 
 محل خدمت ابهر/

 45479 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار

 45480 آموزش ابتدايي 2 زن

ايجرود و بخش  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و
 زنجانرود /محل خدمت انگوران

 45481 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش 
 زنجانرود /محل خدمت ايجرود

 45482 آموزش ابتدايي 2 زن

با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود

 45483 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان خدابنده/محل 
 خدمت خدابنده

 45484 آموزش ابتدايي 1 زن

الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه پرديس فاطمة 
 محل خدمت خرمدره/

 45485 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان 
 1زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه 

 45486 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان 
 2زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه 

 45487 آموزش ابتدايي 2 زن

و بخش پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود 
 زنجانرود /محل خدمت زنجانرود

 45488 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود

 45489 آموزش ابتدايي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش
 محل خدمت سلطانيه/

 45490 آموزش ابتدايي 1 زن

 45491 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
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ظرفيت  جنس  يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود و بخش 
 زنجانرود /محل خدمت ماه نشان

 45492 آموزش ابتدايي 3 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه /محل پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با 
 خدمت ابهر

 45504 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان خدابنده/محل خدمت 
 خدابنده

 45505 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه /محل 
 خدمت خرمدره

 45506 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان 
 2.ناحيه  محل خدمت زنجان/

 45508 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان 
 1محل خدمت زنجان .ناحيه /

 45511 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

با داوطلبان بومي بخش قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش 
 2محل خدمت زنجان .ناحيه /

 45512 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود  پرديس بنت
 شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود

 46770 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود و سجاسرود 
 شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود

 46863 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد 

 41253 آموزش زيست شناسي 1 زن  شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان

 41254 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار

 41255 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 خدمت دامغان دامغان/محل

 41256 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي

 41257 آموزش شيمي 1 زن

داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با
 شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان

 41258 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي

 41259 آموزش علوم تجربي 1 مرد

ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل  پرديس فاطمة الزهراء(س)
 خدمت گرمسار

 41260 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 ميامي

 41261 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41262 بهداشت مدارس 3 زن مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت استانيدانشگاه علوم پزشكي 
 41263 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت مناطق عشايري

 41264 بهداشت مدارس 1 مرد عشايريدانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت مناطق 
 41265 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت سمنان
 41266 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت استاني

 41267 بهداشت مدارس 1 زن مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت سمناندانشگاه علوم پزشكي مشهد/ 
 41268 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت بسطام -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

شاهرود، ميامي/محل خدمت پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بيارجمند

 45515 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 ميامي

 45516 آموزش ابتدايي 7 مرد

ميامي/محل خدمت پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، 
 شاهرودسمنان

 45517 آموزش ابتدايي 12 مرد

 45518 آموزش ابتدايي 7 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان
 45519 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل 
 خدمت سرخه

 45520 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل 
 خدمت مهديشهر

 45521 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل 
 خدمت سمنان

 45522 ابتداييآموزش  19 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت 
 آرادان

 45523 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت 
 گرمسار

 45524 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 بسطام

 45525 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 بيارجمند

 45526 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 ميامي

 45527 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 شاهرودسمنان

 45528 آموزش ابتدايي 12 زن

 45529 آموزش ابتدايي 5 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان
 45530 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد

الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي پرديس فاطمة 
 شهر/محل خدمت سرخه

 45531 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي 
 شهر/محل خدمت مهديشهر

 45532 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي 
 شهر/محل خدمت سمنان

 45533 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل 
 خدمت آرادان

 45534 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل 
 خدمت گرمسار

 45535 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 بسطام

 45536 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت 
 سمنان

 45542 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي 
 شهر/محل خدمت سمنان

 45543 آموزان با نيازهاي ويژهآموزش دانش  1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي 
 شهر/محل خدمت مهديشهر

 45544 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

 45545 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن دامغان/محل خدمت دامغانپرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 

 شاهرودسمنان
 45546 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش 
 خدمت سمنان

 45547 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت 
 گرمسار

 45548 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

 45549 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 

 شاهرودسمنان
 45550 با نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان  1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت 
 شاهرودسمنان

 46797 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل 
 خدمت سمنان

 46798 آموزش كار و فناوري 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 شاهرودسمنان

 46889 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي پرديس شهيد هاشمي
 شهر/محل خدمت سمنان

 46890 آموزش كار و فناوري 1 زن
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كدرشته 
  محل

سرباز، فنوج، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 
 41269 آموزش زيست شناسي 1 مرد  الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت بنجار

 41270 آموزش زيست شناسي 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش 
 هيرمند/محل خدمت زابل

 41273 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت فنوج

 41274 شناسيآموزش زيست  1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت 
 نوك آباد

 41276 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 سوران، مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت بم پشتسراوان، سيب 

 41277 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت خاش

 41278 آموزش زيست شناسي 1 زن

آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز 
 ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت دلگان

 41279 آموزش زيست شناسي 1 زن

انهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست
 خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت ميرجاوه

 41280 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

 41281 آموزش زيست شناسي 1 زن

بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس شهيد 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 41282 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 مت زابلي(مهرستان)گلشن(جالق)/محل خد

 41285 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زهك

 41286 آموزش شيمي 1 مرد

بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت بزمان

 41287 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خدمت راسك ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل

 41288 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 41290 آموزش شيمي 1 زن

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپور

 41291 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت 
 خاش

 41293 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس شهيد رجايي 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت راسك

 41295 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زابل

 41296 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت زابلي(مهرستان)

 41297 آموزش علوم تجربي 1 مرد

/محل خدمت زاهدان .ناحيه  پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان
1 

 41298 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زهك

 41299 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بلوچستان/محل خدمت عشايري  پرديس شهيد رجايي شيراز/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
 سيستان وبلوچستان

 41300 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41301 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد
زابل، زهك، هامون، نيمروز،  پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 هيرمند/محل خدمت هامون
 41302 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، 
 تفتان/محل خدمت خاش

 41304 آموزش علوم تجربي 2 زن
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 بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت 
 1زاهدان .ناحيه 

 41305 آموزش علوم تجربي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت 
 2زاهدان .ناحيه 

 41306 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 
 مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 41307 آموزش علوم تجربي 1 زن

فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران،  پرديس
 مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت سيب وسوران

 41308 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت 
 وبلوچستان عشايري سيستان

 41309 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 
 سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت فنوج

 41310 آموزش علوم تجربي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش 
 تفتان/محل خدمت ميرجاوه

 41312 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت 
 نصرت آباد

 41313 آموزش علوم تجربي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ 
 تفتان/محل خدمت نوك آباد

 41314 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 
 نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 41316 آموزش علوم تجربي 1 زن

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت مناطق 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي -عشايري 

 41317 بهداشت مدارس 2 زن

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت مناطق 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي -عشايري 

 41318 بهداشت مدارس 1 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت استاني 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41319 بهداشت مدارس 2 زن

 -و بلوچستان/محل خدمت استاني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41320 بهداشت مدارس 2 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت زاهدان 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41321 بهداشت مدارس 1 مرد

 -مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت زاهدان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان/ 
 محدوديت در امكانات خوابگاهي

 41322 بهداشت مدارس 2 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 1زاهدان .ناحيه 

 41323 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 45553 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت بزمان

 45554 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت بم پشت

 45555 آموزش ابتدايي 3 زن

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپور

 45556 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت بنجار

 45558 آموزش ابتدايي 2 زن

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، پرديس رسالت 
 گلشن(جالق)/محل خدمت جالق

 45560 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت 
 خاش

 45562 آموزش ابتدايي 4 زن

رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت دلگان

 45564 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 شهر/محل خدمت راسك الشار، نيك

 45565 آموزش ابتدايي 9 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زابل

 45566 آموزش ابتدايي 2 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان ادامه

ظرفيت  جنس  محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت زابلي(مهرستان)

 45567 آموزش ابتدايي 3 زن

 45568 آموزش ابتدايي 2 زن 1زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 45569 آموزش ابتدايي 2 زن 2پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 

نيمروز، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 
 هيرمند/محل خدمت زهك

 45570 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 45571 آموزش ابتدايي 3 زن

ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج،  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 الشار، نيك شهر/محل خدمت سرباز

 45572 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سيب وسوران

 45573 آموزش ابتدايي 5 زن

زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان پرديس رسالت 
 وبلوچستان

 45574 آموزش ابتدايي 16 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت فنوج

 45575 ابتداييآموزش  2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت الشار

 45578 آموزش ابتدايي 2 زن

خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل 
 ميرجاوه

 45579 آموزش ابتدايي 2 زن

 45580 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت 

 نوك آباد
 45581 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت نيمروز

 45583 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 خدمت هامونهيرمند/محل 

 45584 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45585 آموزش ابتدايي 2 زن

بمپور، سرباز، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 45586 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت بزمان

 45587 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت بم پشت

 45588 آموزش ابتدايي 5 مرد

بمپور، سرباز، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپور

 45589 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت بنجار

 45591 آموزش ابتدايي 2 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش 
 گلشن(جالق)/محل خدمت جالق

 45593 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل 
 خدمت خاش

 45595 آموزش ابتدايي 6 مرد

زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد مطهري 
 شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت دلگان

 45597 آموزش ابتدايي 6 مرد

دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت راسك

 45598 آموزش ابتدايي 14 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زابل

 45599 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 
 گلشن(جالق)/محل خدمت زابلي(مهرستان)

 45600 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان 
 1.ناحيه 

 45601 آموزش ابتدايي 4 مرد
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پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان 
 2.ناحيه 

 45602 آموزش ابتدايي 4 مرد

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، پرديس شهيد مطهري 
 هيرمند/محل خدمت زهك

 45603 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 45604 ابتداييآموزش  5 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت سرباز

 45605 آموزش ابتدايي 12 مرد

سوران، مهرستان، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سيب وسوران

 45606 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري 
 سيستان وبلوچستان

 45607 آموزش ابتدايي 28 مرد

بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت فنوج

 45608 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 نيك شهر/محل خدمت الشارشهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، 

 45611 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل 
 خدمت ميرجاوه

 45612 آموزش ابتدايي 3 مرد

 45613 آموزش ابتدايي 4 مرد خدمت نصرت آبادپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل 

 خدمت نوك آباد
 45614 آموزش ابتدايي 4 مرد

نيمروز،  پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون،
 هيرمند/محل خدمت نيمروز

 45616 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت هامون

 45617 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45618 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 
 خدمت نيمروز

 45632 آموزش تربيت بدني 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت 
 الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 45634 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 زابلهيرمند/محل خدمت 

 45638 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

 45639 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 1پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 45640 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 2محل خدمت زاهدان .ناحيه /پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 45641 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد مطهري 
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 45645 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل 
 خدمت خاش

 45648 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت زابل

 45649 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان  پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با
 1.ناحيه 

 45650 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان 
 2.ناحيه 

 45651 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان،  پرديس شهيد
 گلشن(جالق)/محل خدمت سراوان

 45652 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت راسك شهرستانهاي

 46849 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 

 46850 آموزش كار و فناوري 1 مرد
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پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 گلشن(جالق)/محل خدمت سيب سورانشهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان، 

 46851 آموزش كار و فناوري 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد هاشمي
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 46891 آموزش كار و فناوري 1 زن

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، نژاد پرديس شهيد هاشمي
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپور

 46892 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، پرديس شهيد هاشمي
 خدمت سراوان مهرستان، گلشن(جالق)/محل

 46893 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، پرديس شهيد هاشمي
 مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت سيب سوران

 46894 آموزش كار و فناوري 1 زن

بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
 فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت الشار

 46895 آموزش كار و فناوري 1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 41271 آموزش زيست شناسي 1 مرد  زرآباد/محل خدمت پالن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت دشتياري

 41272 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند،پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت قصرقند

 41275 آموزش زيست شناسي 1 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت چابهار

 41283 آموزش شيمي 1 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، شهرستانهاي چاهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 زرآباد/محل خدمت دشتياري

 41284 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت كناركچاه

 41289 شيميآموزش  1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت چابهار

 41292 آموزش علوم تجربي 1 مرد

قصرقند، بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت دشتياري

 41294 آموزش علوم تجربي 1 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 قصرقند، زرآباد/محل خدمت پالن

 41303 آموزش علوم تجربي 1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاهپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ 
 قصرقند، زرآباد/محل خدمت كنارك

 41311 آموزش علوم تجربي 1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 قصرقند، زرآباد/محل خدمت نيك شهر

 41315 آموزش علوم تجربي 1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت بنت

 45557 آموزش ابتدايي 2 زن

قصرقند، بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت پالن

 45559 آموزش ابتدايي 4 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت چابهار

 45561 آموزش ابتدايي 2 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، شهرستانهاي چاهپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 زرآباد/محل خدمت دشتياري

 45563 آموزش ابتدايي 8 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت قصرقند

 45576 آموزش ابتدايي 2 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه پرديس رسالت زاهدان/
 زرآباد/محل خدمت كنارك

 45577 آموزش ابتدايي 8 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت نيك شهر

 45582 ابتداييآموزش  2 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 قصرقند، زرآباد/محل خدمت بنت

 45590 آموزش ابتدايي 3 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 قصرقند، زرآباد/محل خدمت پالن

 45592 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت چابهارشهرستانهاي چاه

 45594 آموزش ابتدايي 4 مرد
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 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت دشتياريبهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل شهرستانهاي چاه

 45596 آموزش ابتدايي 13 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت قصرقندشهرستانهاي چاه

 45609 آموزش ابتدايي 4 مرد

آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت كناركشهرستانهاي چاه

 45610 آموزش ابتدايي 12 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان (مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت نيك شهرچاه شهرستانهاي

 45615 آموزش ابتدايي 2 مرد

بهار، كنارك، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت نيك شهر

 45624 آموزش تربيت بدني 1 مرد

بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاهپرديس 
 زرآباد/محل خدمت چابهار

 45636 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

بهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه
 زرآباد/محل خدمت چابهارقصرقند، 

 45647 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت دشتياريشهرستانهاي چاه

 46848 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت كناركشهرستانهاي چاه

 46852 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش 

 41324 آموزش زيست شناسي 1 مرد  الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جهرم

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 41325 شناسيآموزش زيست  1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، 
 سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كامفيروز

 41326 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت 
 جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت بيرم

 41327 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه 
 چنار/محل خدمت خشت وكمارج

 41328 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد، سرچهان/محل خدمت بوانات

 41329 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت قايميهبومي 

 41330 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت اوز

 41331 شيميآموزش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت 

 درودزن

 41332 آموزش شيمي 1 زن

(مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان 
بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت 

 خرامه

 41333 آموزش شيمي 1 زن

پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت 
بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت 

 زرقان

 41334 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سرچهانبومي شهرستانهاي اقليد، آبا

 41335 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سده

 41336 شيمي آموزش 1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، 
 سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت زرقان

 41337 آموزش علوم تجربي 1 مرد

سپيدان، ارسنجان، خرامه، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوار

 41338 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت،  پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت داراب

 41339 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت زرين دشت

 41340 تجربيآموزش علوم  1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 41341 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جويم

 41342 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل 
 خدمت خنج

 41343 آموزش علوم تجربي 1 مرد

شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كامفيروز

 41344 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، 
 محل خدمت ارسنجانسروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/

 41345 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، 
 كوه چنار/محل خدمت ممسني

 41346 آموزش علوم تجربي 1 زن

بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 كوه چنار/محل خدمت بابامنيرماهورميالتي

 41347 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، 
 پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت آباده

 41348 تجربي آموزش علوم 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، 
 بختگان/محل خدمت استهبان

 41349 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين 
 دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جهرم

 41350 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، 
 بختگان/محل خدمت فسا

 41351 آموزش علوم تجربي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت 
 دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 41352 آموزش علوم تجربي 1 زن

عدم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت مناطق عشايري 
 تعهد واگذاري خوابگاه

 41353 بهداشت مدارس 1 مرد

عدم تعهد -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت استاني 
 واگذاري خوابگاه

 41354 بهداشت مدارس 2 مرد

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت شيراز 
 واگذاري خوابگاه

 41355 بهداشت مدارس 2 زن

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت استاني 
 واگذاري خوابگاه

 41356 بهداشت مدارس 2 زن

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت شيراز 
 واگذاري خوابگاه

 41357 مدارسبهداشت  1 مرد

عدم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت مناطق عشايري 
 تعهد واگذاري خوابگاه

 41358 بهداشت مدارس 2 زن

 41359 مبلمانمهندسي صنايع  1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت جهرم -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت ارژن 
 (كوهمره سرخي )

 45662 آموزش ابتدايي 3 زن

شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت دشمن زياري

 45663 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت ممسني

 45664 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت بابامنيرماهورميالتي

 45665 ابتداييآموزش  1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت خرامه

 45666 آموزش ابتدايي 2 زن

آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت زرقان

 45667 آموزش ابتدايي 2 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت سروستان

 45668 آموزش ابتدايي 2 زن

شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوار

 45669 آموزش ابتدايي 3 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت آباده

 45670 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت خرم بيدشهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاس

 45671 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباد)

 45672 ابتداييآموزش  2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت بوانات

 45673 آموزش ابتدايي 2 زن

فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سرچهان

 45674 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت اقليدشهرستانهاي اقليد، 

 45675 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سده

 45676 ابتداييآموزش  1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت استهبان

 45677 آموزش ابتدايي 2 زن

پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جهرم

 45678 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 اوز /محل خدمت خفر شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر،

 45679 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت داراب

 45680 آموزش ابتدايي 3 زن

(مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت فرگ

 45681 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت زرين دشت

 45682 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ، زرقان/محل خدمت سپيدانشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا

 45683 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت بيضا

 45684 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت فسا

 45685 آموزش ابتدايي 3 زن

ومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ششده وقره بالغ

 45686 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت شيب كوه فارس

 45687 ابتدايي آموزش 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

 45688 آموزش ابتدايي 2 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت ميمند

 45689 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت فراشبندشهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل 

 45690 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت قيروكارزين

 45691 آموزش ابتدايي 2 زن

عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كازرون

 45692 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ممسني، كوه چنار/محل خدمت باالدهشهرستانهاي رستم، كازرون، 

 45693 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت خشت وكمارج

 45694 آموزش ابتدايي 2 زن
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 بومي استان فارسمخصوص داوطلبان  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كهمره

 45695 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت قايميه

 45696 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گله دار

 45697 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت مهر

 45698 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 45699 آموزش ابتدايي 4 زن

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت بيرم

 45700 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ز /محل خدمت جويمشهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، او

 45701 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گراش

 45702 آموزش ابتدايي 2 زن

فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت اوز

 45703 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مهر/محل خدمت خنج شهرستانهاي خنج، گراش، المرد،

 45704 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد

 45705 آموزش ابتدايي 2 زن

فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان

 45706 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 عالمرودشتشهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت 

 45707 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت مرودشت

 45708 آموزش ابتدايي 3 زن

باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كامفيروز

 45709 آموزش ابتدايي 3 زن

ز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيرا
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت درودزن

 45710 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت ارسنجانشهرستانهاي 

 45711 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سرچهان/محل خدمت پاسارگادشهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، 

 45712 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت رستم

 45713 آموزش ابتدايي 1 زن

آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ني ريز

 45714 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت آباده طشكشهرستانهاي استهبان، 

 45715 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 فارس/محل خدمت عشايري فارس

 45716 آموزش ابتدايي 1 زن

شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري 
شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت ارژن 

 (كوهمره سرخي )

 45717 آموزش ابتدايي 4 مرد

بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت دشمن زياري

 45718 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت ممسني

 45719 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت بابامنيرماهورميالتي

 45720 آموزش ابتدايي 2 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه

ظرفيت  جنس  محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت خرامه

 45721 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت زرقان

 45722 آموزش ابتدايي 3 مرد

شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت سروستان

 45723 آموزش ابتدايي 3 مرد

 پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوار

 45724 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بيد، سرچهان/محل خدمت آبادهشهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 

 45725 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت خرم بيد

 45726 آموزش ابتدايي 3 مرد

رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباد)

 45727 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت بوانات

 45728 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سرچهانشهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پا

 45729 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت اقليد

 45730 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت سده

 45731 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت استهبان

 45732 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت جهرمشهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل 

 45733 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت خفر

 45734 آموزش ابتدايي 3 مرد

عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت داراب

 45735 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت فرگشهرستانهاي جهرم، 

 45736 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت زرين دشت

 45737 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت سپيدان

 45738 آموزش ابتدايي 3 مرد

شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت بيضا

 45739 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت فسا

 45740 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ششده وقره بالغ

 45741 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت شيب كوه فارس

 45742 آموزش ابتدايي 3 مرد

با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

 45743 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت ميمند

دمر  45744 آموزش ابتدايي 3 

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فراشبند

 45745 آموزش ابتدايي 3 مرد

اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت قيروكارزين

 45746 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ار/محل خدمت كازرونشهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چن

 45747 آموزش ابتدايي 4 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت باالدهشهرستانهاي 

 45748 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت خشت وكمارج

 45749 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كهمره

 45750 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت قايميهشهر

 45751 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گله دار

 45752 آموزش ابتدايي 4 مرد

رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت مهر

 45753 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستانشهرستانهاي جهرم، 

 45754 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت بيرم

 45755 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جويم

 45756 آموزش ابتدايي 3 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گراش

 45757 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت اوز

 45758 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت خنج

 45759 آموزش ابتدايي 4 مرد

داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد

 45760 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان

 45761 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت عالمرودشت

 45762 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت مرودشت

 45763 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كامفيروزشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، 

 45764 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 درودزنشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت 

 45765 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت ارسنجان

 45766 آموزش ابتدايي 3 مرد

رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت پاسارگاد

 45767 آموزش ابتدايي 3 مرد

داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت رستم

 45768 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ني ريز

 45769 ابتداييآموزش  3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت آباده طشك

 45770 آموزش ابتدايي 3 مرد

داوطلبان بومي استان پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ مخصوص 
 فارس/محل خدمت عشايري فارس

 45771 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كازرون

 45795 آموزش تربيت بدني 1 مرد

شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 45798 آموزش تربيت بدني 1 مرد

با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت سروستان

 45807 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن
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پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوار

 45808 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت اقليد

 45811 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت استهبان

 45812 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جهرم شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت،

 45813 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ني ريز

 45814 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت داراب

 45815 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت فسا

 45817 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كازرون

 45821 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت مرودشتشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 45826 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سروستان شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت

 45833 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت استهبان

 45841 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت جهرم

 45842 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت ني ريز

 45844 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت دارابشهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، 

 45845 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت فسا

 45848 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فراشبند

 45853 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كازرون

 45855 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستانشهرستانهاي 

 45862 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شت، بيضا، زرقان/محل خدمت مرودشتشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرود

 45870 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت پاسارگاد

 45873 دانش آموزان با نيازهاي ويژه آموزش 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد، سرچهان/محل خدمت بوانات

 46808 آموزش كار و فناوري 1 مرد

شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت فسا

 46809 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل 
 خدمت مهر

 46810 آموزش كار و فناوري 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش 
 الرستان، خفر، اوز /محل خدمت الرستان

 46811 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 بيد، سرچهان/محل خدمت پاسارگاد

 46812 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز، بختگان/محل خدمت استهبان

 46911 آموزش كار و فناوري 1 زن

عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش 
 بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان، خفر، اوز /محل خدمت خفر

 46912 آموزش كار و فناوري 1 زن
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پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

 46913 آموزش كار و فناوري 1 زن

اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي 
 بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني، كوه چنار/محل خدمت كهمره

 46914 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 مهر/محل خدمت اشكنانبومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، 

 46915 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
 41360 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت 
 1قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 

 41361 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41362 آموزش شيمي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت 

 2قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 41363 آموزش شيمي 1 زن

 41364 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد
 41365 آموزش علوم تجربي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوجپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با 

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 تاكستان/محل خدمت تاكستان

 41366 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41367 بهداشت مدارس 1 مرد بومي استان قزوين/محل خدمت قزوين دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان
 41368 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين/محل خدمت مناطق عشايري

 41369 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين/محل خدمت استاني
 41370 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين/محل خدمت قزوين

 41371 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين/محل خدمت مناطق عشايري
 41372 بهداشت مدارس 2 مرد استان قزوين/محل خدمت استاني دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي

 45877 آموزش ابتدايي 3 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان پرديس بنت
 45878 آموزش ابتدايي 1 زن ضياءآبادالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت  پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت

1 
 45879 آموزش ابتدايي 5 زن

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت
2 

 45880 آموزش ابتدايي 1 زن

 45881 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك پرديس بنت
 45882 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين  پرديس بنت

 زهرا
 45883 آموزش ابتدايي 4 زن

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت  پرديس بنت
 رودبارشهرستان

 45885 آموزش ابتدايي 1 زن

 45886 آموزش ابتدايي 1 زن قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفليالهدي صدر  پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت پرديس بنت  45887 آموزش ابتدايي 2 زن
 45888 آموزش ابتدايي 5 زن داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرزالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با  پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين پرديس بنت  45889 آموزش ابتدايي 2 زن
 45890 آموزش ابتدايي 1 زن بويين زهرا /محل خدمت شالالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس بنت

 45891 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان
 45892 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد

 45893 آموزش ابتدايي 7 مرد 1پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 45894 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 

 45895 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك
 45896 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت   45897 آموزش ابتدايي 8 مرد
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان  45899 آموزش ابتدايي 1 مرد

 45900 آموزش ابتدايي 3 مرد بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفلي پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 45901 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت

 45902 آموزش ابتدايي 7 مرد البرزپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت 
 45903 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين
 45904 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال
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 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 45907 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان
 45912 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان بنتپرديس 

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت
1 

 45913 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 زن

 45914 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك پرديس بنت
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت

2 
 46781 كار و فناوري آموزش 1 زن

 46872 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
قم/محل پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 41373 آموزش زيست شناسي 1 مرد  خدمت جعفرآباد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 41374 آموزش زيست شناسي 1 زن

داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص 
 خدمت خلجستان

 41375 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41376 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)
 41377 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 قم/محل خدمت جعفرآباد

 41378 آموزش شيمي 1 زن

 41379 آموزش علوم تجربي 1 مرد قم .كهك (نوفل لوشاتو)پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت 
 41380 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 قم .كهك (نوفل لوشاتو)قم/محل خدمت 

 41381 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 قم/محل خدمت جعفرآباد

 41382 آموزش علوم تجربي 1 زن

اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي 
 قم/محل خدمت خلجستان

 41383 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41384 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت مناطق عشايري
 41385 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم

 41386 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت استاني
 41387 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت مناطق عشايري

 41388 بهداشت مدارس 1 زن مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قمدانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ 
 41389 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت استاني

 41390 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 2تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45920 آموزش ابتدايي 7 مرد 1اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 45921 آموزش ابتدايي 8 مرد 2اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 45922 آموزش ابتدايي 8 مرد 3قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  اله طالقانيپرديس آيت
 45923 آموزش ابتدايي 7 مرد 4اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 45924 آموزش ابتدايي 18 مرد جعفرآباداله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت پرديس آيت
 45925 آموزش ابتدايي 11 مرد اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستانپرديس آيت
 45926 آموزش ابتدايي 16 مرد اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)پرديس آيت

 45927 آموزش ابتدايي 3 زن 1حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  پرديس
 45928 آموزش ابتدايي 3 زن 2پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 45929 آموزش ابتدايي 3 زن 3خدمت قم .ناحيه پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 45930 آموزش ابتدايي 3 زن 4پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 45931 آموزش ابتدايي 15 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد

 45932 آموزش ابتدايي 8 زن معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستانپرديس حضرت 
 45933 آموزش ابتدايي 14 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 45936 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 1خدمت قم .ناحيه پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 45937 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 2پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 45938 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 3 پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه
 45939 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن 4پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
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 مخصوص داوطلبان بومي استان قم ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 45940 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان
 45941 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد 1پرديس شهيد رجايي سمنان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 45942 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 2پرديس شهيد رجايي سمنان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 45943 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 3پرديس شهيد رجايي سمنان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 45944 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 4شهيد رجايي سمنان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس 
 45945 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد

(مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس شهيد چمران تهران 
 2خدمت قم .ناحيه 

 46853 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 3خدمت قم .ناحيه 

 46854 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 1خدمت قم .ناحيه 

 46938 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 
 4خدمت قم .ناحيه 

 46939 فناوري آموزش كار و 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 41391 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز

خدمت پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل 
 مريوان

 41392 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بانه، سقز/محل خدمت بانه

 41393 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41394 آموزش شيمي 1 مرد قروه، دهگالن/محل خدمت قروهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 بانه، سقز/محل خدمت سقز
 41395 آموزش شيمي 1 زن

شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سريش آباد

 41396 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 خدمت كالترزان

 41397 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41398 بهداشت مدارس 2 مرد بومي استان كردستان/محل خدمت استانيدانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان 
 41399 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت سنندج

 41400 مدارس بهداشت 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت مناطق عشايري
 41401 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت استاني

 41402 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت مناطق عشايري
 41403 بهداشت مدارس 2 زن داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت سنندجدانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص 

 41404 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت سقز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45946 آموزش ابتدايي 4 زن بانه، سقز/محل خدمت بانهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس بنت 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس بنت   45947 آموزش ابتدايي 1 زن
 45948 آموزش ابتدايي 3 زن خدمت سقزالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل پرديس بنت 
 45949 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بيجار/محل خدمت بيجارپرديس بنت 
 45950 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بيجار/محل خدمت كرانيپرديس بنت 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت پرديس بنت 

 دهگالن
 45951 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت پرديس بنت 
 سريش آباد

 45952 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت پرديس بنت 
 قروه

 45953 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت پرديس بنت 
 سروآباد

 45954 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت پرديس بنت 
 مريوان

 45955 آموزش ابتدايي 3 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 ديواندره/محل خدمت ديواندره

 45956 ابتداييآموزش  2 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 1ديواندره/محل خدمت سنندج ناحيه 

 45957 آموزش ابتدايي 5 زن
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 2ديواندره/محل خدمت سنندج ناحيه 

 45958 آموزش ابتدايي 3 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 خدمت كاميارانديواندره/محل 

 45959 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 ديواندره/محل خدمت كالترزان

 45960 آموزش ابتدايي 1 زن

كامياران، الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، پرديس بنت 
 ديواندره/محل خدمت موچش

 45961 آموزش ابتدايي 1 زن

 45962 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه
 45963 آموزش ابتدايي 1 مرد زيويه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت

 45964 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز
 45965 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بيجار/محل خدمت بيجار
 45966 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بيجار/محل خدمت كراني

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت 
 دهگالن

 45967 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت پرديس شهيد مدرس سنندج/ 
 سريش آباد

 45968 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه  45969 آموزش ابتدايي 3 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت  پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با

 سروآباد
 45970 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت 
 مريوان

 45971 آموزش ابتدايي 5 مرد

بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل  پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 خدمت ديواندره

 45972 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 1خدمت سنندج ناحيه 

 45973 آموزش ابتدايي 8 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل پرديس شهيد مدرس سنندج/ 
 2خدمت سنندج ناحيه 

 45974 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 خدمت كامياران

 45975 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 خدمت كالترزان

 45976 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 خدمت موچش

 45977 ابتداييآموزش  1 مرد

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، پرديس بنت 
 1ديواندره/محل خدمت سنندج ناحيه 

 45996 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

 45997 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد خدمت بانه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 

 2خدمت سنندج ناحيه 
 46002 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت  پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با
 مريوان

 46004 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

 46771 آموزش كار و فناوري 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه پرديس بنت
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت پرديس شهيد رجايي قزوين/ 

 مريوان
 46876 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران، ديواندره/محل 
 2خدمت سنندج ناحيه 

 46877 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 داوطلبان بومي استان كرمان مخصوص
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41405 آموزش زيست شناسي 1 زن  بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم

با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش 
 رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان

 41406 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت بم

 41407 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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 41408 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راين
سيرجان، بردسير/محل خدمت پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 سيرجان
 41409 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب

 41410 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت 
 خدمت كوهبنان

 41411 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41412 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت استاني
 41413 بهداشت مدارس 1 مرد كرمان/محل خدمت كرماندانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 41414 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت كرمان
 41415 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت مناطق عشايري
 41416 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت مناطق عشايري

 41417 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت استاني
 41418 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد داوطلبان بومي استان كرمان/محل خدمت سيرجانتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، 
 رابر/محل خدمت ارزوئيه

 46005 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت
 خدمت انار

 46006 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، 
 رابر/محل خدمت بافت

 46007 آموزش ابتدايي 2 مرد

كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، پرديس خواجه نصير الدين طوسي 
 بردسير/محل خدمت بردسير

 46008 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، 
 ريگان/محل خدمت بم

 46009 آموزش ابتدايي 4 مرد

خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، پرديس 
 عنبرآباد/محل خدمت جيرفت

 46010 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 چترود

 46011 آموزش ابتدايي 2 مرد

خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، پرديس 
 رابر/محل خدمت رابر

 46012 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، 
 راور/محل خدمت راور

 46013 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 راين

 46014 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل 
 خدمت رفسنجان

 46015 ابتداييآموزش  5 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، 
 قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودباركرمان

 46016 آموزش ابتدايي 5 مرد

شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ريگان/محل خدمت ريگان

 46017 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، 
 راور/محل خدمت زرند

 46018 آموزش ابتدايي 5 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان،  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت
 بردسير/محل خدمت سيرجان

 46019 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 شهداد

 46020 آموزش ابتدايي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت 
 شهربابك

 46021 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، 
ريگان، فهرج، نرماشير/محل سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، 

 خدمت عشايري كرمان

 46022 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، 
 عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد

 46023 آموزش ابتدايي 2 مرد
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كدرشته 
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پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، 
 قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب

 46024 آموزش ابتدايي 2 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج،  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/
 ريگان/محل خدمت فهرج

 46025 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، 
 قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج

 46026 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 1كرمان .ناحيه 

 46027 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 2كرمان .ناحيه 

 46028 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل 
 خدمت كشكوئيه

 46029 آموزش ابتدايي 1 مرد

 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب،
 قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج

 46030 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، 
 راور/محل خدمت كوهبنان

 46031 آموزش ابتدايي 2 مرد

با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش 
 گلباف

 46032 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 
 ماهان

 46033 آموزش ابتدايي 2 مرد

بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان

 46034 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، 
 ريگان/محل خدمت نرماشير

 46035 آموزش ابتدايي 3 مرد

خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل پرديس 
 خدمت نوق

 46036 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت 
 ارزوئيه

 46037 آموزش ابتدايي 1 زن

 46038 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت 

 بافت
 46039 آموزش ابتدايي 2 زن

باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت پرديس شهيد 
 بردسير

 46040 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت بم

 46041 آموزش ابتدايي 2 زن

كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت پرديس شهيد باهنر 
 جيرفت

 46042 آموزش ابتدايي 2 زن

 46043 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت چترود
داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با 

 رابر
 46044 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 
 راور

 46045 آموزش ابتدايي 1 زن

 46046 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راينپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت 

 رفسنجان
 46047 آموزش ابتدايي 3 زن

رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت رودباركرمان

 46048 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت ريگان

 46049 آموزش ابتدايي 2 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت 
 زرند

 46050 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 
 سيرجان

 46051 آموزش ابتدايي 3 زن

 46052 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت شهدادپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با 
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46053 آموزش ابتدايي 2 زن شهربابكپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، 

جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت 
 عشايري كرمان

 46054 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت 
 عنبرآباد

 46055 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب

 46056 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت فهرج

 46057 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج

 46058 آموزش ابتدايي 2 زن

 46059 آموزش ابتدايي 2 زن 1پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت كرمان .ناحيه 
 46060 آموزش ابتدايي 2 زن 2كرمان .ناحيه پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت 
 كشكوئيه

 46061 آموزش ابتدايي 1 زن

گنج، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج

 46062 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 
 كوهبنان

 46063 آموزش ابتدايي 2 زن

 46064 آموزش ابتدايي 2 زن كرمان/محل خدمت گلبافپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 46065 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت ماهان

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان

 46066 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل 
 خدمت نرماشير

 46067 آموزش ابتدايي 2 زن

 46068 آموزش ابتدايي 1 زن رفسنجان، انار/محل خدمت نوقپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 

 كوهبنان
 46813 آموزش كار و فناوري 1 مرد

بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خدمت بم

 46814 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت 
 بردسير

 46815 آموزش كار و فناوري 1 مرد

شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 رفسنجان

 46887 آموزش كار و فناوري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت سيرجان

 46888 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  پرديس عالمه اميني

 41419 آموزش زيست شناسي 2 مرد  1

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
2 

 41420 آموزش زيست شناسي 1 مرد

اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس عالمه 
3 

 41421 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
1 

 41422 آموزش شيمي 1 مرد

اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس عالمه 
2 

 41423 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
3 

 41424 آموزش شيمي 1 مرد

اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم پرديس شهيد رجايي 
 آباد

 41425 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41426 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان
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 استان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41427 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود
بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 1.ناحيه 
 41428 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه 
 2.ناحيه 

 41429 آموزش علوم تجربي 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با 
 3.ناحيه 

 41430 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41431 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه
 41432 بهداشت مدارس 2 مرد كرمانشاه/محل خدمت استانيدانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 41433 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت مناطق عشايري
 41434 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه

 41435 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت مناطق عشايري
 41436 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي ايالم/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت استاني

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت 
 اسالم آباد

 46109 آموزش ابتدايي 5 مرد

 46110 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان
 46111 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستونپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با 

پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )  46112 آموزش ابتدايي 1 مرد
شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 باباجاني
 46113 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46114 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود
اسالم آباد غرب/محل خدمت پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 حميل
 46115 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46116 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور
 46117 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر

پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل 
 ذهاب

 46118 آموزش ابتدايي 3 مرد

 46119 ابتداييآموزش  2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي
 46120 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت 

 قصرشيرين
 46121 آموزش ابتدايي 1 مرد

رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه پرديس شهيد 
 1.ناحيه 

 46122 آموزش ابتدايي 9 مرد

پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه 
 2.ناحيه 

 46123 آموزش ابتدايي 11 مرد

رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه  پرديس شهيد
 3.ناحيه 

 46124 آموزش ابتدايي 11 مرد

 46125 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب
 46126 آموزش ابتدايي 2 مرد كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاورپرديس شهيد رجايي 

 46127 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره
 46128 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواورپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با 

پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب  46129 آموزش ابتدايي 2 مرد
كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  46130 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46132 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسين
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت 

 اسالم آباد
 46133 آموزش ابتدايي 3 زن

 46134 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان
 46135 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون

 46136 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت 

 ثالث باباجاني
 46137 آموزش ابتدايي 1 زن

 46138 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ 
 حميل

 46139 آموزش ابتدايي 1 زن

 46140 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور
 46141 آموزش ابتدايي 2 زن بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسرپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل 
 ذهاب

 46142 آموزش ابتدايي 2 زن

 46143 آموزش ابتدايي 3 زن خدمت سنقركلياييپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل 
 46144 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت 

 قصرشيرين
 46145 ابتداييآموزش  1 زن

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه 
 1.ناحيه 

 46146 آموزش ابتدايي 6 زن

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه 
 2.ناحيه 

 46147 ابتداييآموزش  3 زن

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه 
 3.ناحيه 

 46148 آموزش ابتدايي 9 زن

 46149 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب
 46150 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور
 46151 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره

 46152 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواورپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت 

 گيالنغرب
 46153 آموزش ابتدايي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با 
 ماهيدشت

 46154 آموزش ابتدايي 1 زن

 46155 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت نوسود
 46156 آموزش ابتدايي 2 زن هرسين/محل خدمت هرسينپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه پرديس بنت 
 1.ناحيه 

 46177 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن

شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1.ناحيه 

 46190 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 3 مرد

 46772 آموزش كار و فناوري 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون پرديس بنت
 46773 آموزش كار و فناوري 1 زن داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاورالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با  پرديس بنت

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل  46855 آموزش كار و فناوري 1 مرد
 46856 آموزش كار و فناوري 1 مرد شهرستان داالهو/محل خدمت گهوارهپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41437 شناسي آموزش زيست 1 زن  بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت ياسوج

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت 
 لنده

 41438 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت بهمئيبومي شهرستان بهمئي/محل 

 41439 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت 
 گچساران

 41440 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل 
 خدمت ياسوج

 41441 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت (كهكيلويه )

 41442 آموزش علوم تجربي 1 زن

(مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان 
 بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت دنا

 41443 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت ياسوجبومي شهرستانهاي 

 41444 آموزش علوم تجربي 1 زن

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت مناطق 
 عشايري

 41445 بهداشت مدارس 1 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد ادامه

ظرفيت  جنس  محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41446 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت استاني
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت مناطق 

 عشايري
 41447 بهداشت مدارس 2 زن

 41448 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ياسوج
 41449 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت استاني
 41450 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي ياسوج/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ياسوج

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت 
 باشت

 46191 آموزش ابتدايي 1 مرد

ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت  پرديس شهيد ايزدپناه
 گچساران

 46192 آموزش ابتدايي 3 مرد

 46193 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت 

 خدمت چرام
 46195 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل 
 خدمت لنده

 46196 آموزش ابتدايي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ 
 خدمت دهدشت (كهكيلويه )

 46197 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل 
 خدمت ديشموك

 46198 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل پرديس 
 خدمت دنا

 46200 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل 
 خدمت ياسوج

 46203 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران  46206 آموزش ابتدايي 2 زن
 46207 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي

 46209 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرامپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با 
پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت 

 دهدشت (كهكيلويه )
 46211 آموزش ابتدايي 2 زن

 46214 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت دناپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با 
پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت 

 ياسوج
 46217 آموزش ابتدايي 6 زن

شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي   46226 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا، مارگون/محل خدمت ياسوج
 46916 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41451 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت آق قال

 41452 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مينودشت/محل خدمت علي آبادشهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 

 41453 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميان

 41454 آموزش زيست شناسي 1 مرد

تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران 
 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41455 آموزش زيست شناسي 1 مرد

شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان

 41456 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41457 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل 
 خدمت گرگان

 41458 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت مينودشت

 41459 شيميآموزش  1 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت كالله

 41460 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41461 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگانگرگان، 

 41462 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان

 41463 آموزش علوم تجربي 1 مرد

عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش 
 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41464 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
 گرگانگز/محل خدمت 

 41465 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت راميان

 41466 آموزش علوم تجربي 1 زن

گنبد كاووس، گاليكش، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله

 41467 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، 
 كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41468 آموزش علوم تجربي 1 زن

ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت مناطق  -مازندران دانشگاه علوم پزشكي 
 عشايري

 41469 بهداشت مدارس 2 زن

 41470 بهداشت مدارس 2 زن ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گرگان -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41471 بهداشت مدارس 2 زن بومي استان گلستان/محل خدمت استاني ساري/ مخصوص داوطلبان -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41472 بهداشت مدارس 2 مرد ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41473 بهداشت مدارس 1 مرد ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گرگان -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 عشايري
 41474 بهداشت مدارس 1 مرد

 41475 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گرگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر اله خامنهپرديس آيت

 گز/محل خدمت گرگان
 46229 آموزش ابتدايي 17 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر اله خامنهپرديس آيت
 گز/محل خدمت كردكوي

 46230 آموزش ابتدايي 4 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر اله خامنهپرديس آيت
 گز/محل خدمت بندرگز

 46231 آموزش ابتدايي 2 مرد

گميشان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، اله خامنهپرديس آيت
 خدمت آق قال

 46232 آموزش ابتدايي 5 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت
 خدمت بندرتركمن

 46233 آموزش ابتدايي 4 مرد

شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله خامنهپرديس آيت
 خدمت گميشان

 46234 آموزش ابتدايي 4 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت علي آباد

 46235 آموزش ابتدايي 6 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد،  اي گرگان/اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت راميان

 46236 آموزش ابتدايي 5 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت آزادشهر

 46237 ابتداييآموزش  5 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت مينودشت

 46238 آموزش ابتدايي 5 مرد

كالله، اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، اله خامنهپرديس آيت
 مراوه تپه/محل خدمت كالله

 46239 آموزش ابتدايي 6 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، اله خامنهپرديس آيت
 مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

 46240 آموزش ابتدايي 6 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، اي گرگان/ اولويت پذيرش با اله خامنهپرديس آيت
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 46241 آموزش ابتدايي 15 مرد
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، اي گرگان/ اولويت اله خامنهپرديس آيت
 مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه

 46242 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
 گز/محل خدمت گرگان

 46243 آموزش ابتدايي 12 زن

امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر  پرديس
 گز/محل خدمت كردكوي

 46244 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
 گز/محل خدمت بندرگز

 46245 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل 
 خدمت آق قال

 46246 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل 
 خدمت بندرتركمن

 46247 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل 
 خدمت گميشان

 46248 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت علي آباد

 46249 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت راميان

 46250 آموزش ابتدايي 4 زن

شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مينودشت/محل خدمت آزادشهر

 46251 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت مينودشت

 46252 آموزش ابتدايي 3 زن

گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله،  پرديس امام خميني(ره)
 مراوه تپه/محل خدمت كالله

 46253 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

 46254 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 46255 آموزش ابتدايي 10 زن

گاليكش، كالله، پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، 
 مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه

 46256 آموزش ابتدايي 2 زن

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر اله خامنهپرديس آيت
 گز/محل خدمت گرگان

 46266 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر اي گرگان/ اله خامنهپرديس آيت
 گز/محل خدمت كردكوي

 46267 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت
 خدمت آق قال

 46269 آموزان با نيازهاي ويژهآموزش دانش  1 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت علي آباد

 46271 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان اله خامنهپرديس آيت
 مينودشت/محل خدمت مينودشت

 46274 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، اله خامنهپرديس آيت
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 46276 دانش آموزان با نيازهاي ويژهآموزش  1 مرد

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
 گز/محل خدمت گرگان

 46278 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

آق قال، تركمن، گميشان/محل  پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 خدمت آق قال

 46280 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 46289 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل 
 خدمت كردكوي

 46791 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 
 مينودشت/محل خدمت علي آباد

 46792 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، 
 مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

 46793 آموزش كار و فناوري 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان

 46940 آموزش كار و فناوري 2 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
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كدرشته 
  محل

 41476 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستان رودبار/محل خدمت رودبارگيالنپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
 41477 آموزش شيمي 1 مرد

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 
 شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آباد

 41478 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 طوالش/محل خدمت تالش

 41479 آموزش شيمي 1 زن

آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز 
 بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي

 41480 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت

 41481 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر

 41482 آموزش علوم تجربي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
 شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ور

 41483 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آباد

 41484 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت ديلمان

 41485 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41486 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر
 41487 بهداشت مدارس 1 مرد ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت رشت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41488 بهداشت مدارس 2 زن ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت مناطق عشايري -پزشكي مازندران دانشگاه علوم   41489 بهداشت مدارس 2 زن
 41490 بهداشت مدارس 2 زن ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت رشت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41491 بهداشت مدارس 2 مرد داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت استانيساري/ مخصوص  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت مناطق عشايري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   41492 بهداشت مدارس 1 مرد

 41493 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد گيالن/محل خدمت رضوانشهرتهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ور  46291 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46292 آموزش ابتدايي 3 مرد آستاراپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا/محل خدمت 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل 

 خدمت آستانه اشرفيه
 46293 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46294 آموزش ابتدايي 1 مرد املشپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت 

 بندرانزلي
 46295 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل 
 خدمت بندركياشهر

 46296 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46297 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت 

 تولمات
 46298 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46299 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسر
 46300 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت حويق

 46301 آموزش ابتدايي 1 مرد رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خشكبيجار پرديس امام علي(ع)
 46302 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خمام

شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ديلمان

 46303 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت 
 آبادبلوكات

 46304 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46305 آموزش ابتدايي 2 مرد رودسر/محل خدمت رحيم آبادپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 46306 آموزش ابتدايي 2 مرد 1پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه 
 46307 آموزش ابتدايي 2 مرد 2پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت 
 رضوانشهر

 46308 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46309 ابتداييآموزش  3 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبارگيالن
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت 
 رودبنه

 46310 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46311 آموزش ابتدايي 2 مرد علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر پرديس امام
 46312 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگر

بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 سياهكل

 46313 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46314 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت
ماسال، صومعه سرا/محل خدمت پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 صومعه سرا
 46315 آموزش ابتدايي 3 مرد

 46316 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو
 46317 آموزش ابتدايي 3 مرد فومن پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت 
 كالچاي

 46318 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46319 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهان
 46320 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت كومله

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت 
 الهيجان

 46321 آموزش ابتدايي 3 مرد

 46322 آموزش ابتدايي 1 مرد امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت لشت نشاءپرديس 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود  46323 آموزش ابتدايي 4 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت 
 ماسال وشاندرمن

 46324 آموزش ابتدايي 3 مرد

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت پرديس بنت 
 اتاق ور

 46325 آموزش ابتدايي 2 زن

 46326 آموزش ابتدايي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا/محل خدمت آستاراالهدي صدر رشت/ پرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل پرديس بنت 

 خدمت آستانه اشرفيه
 46327 آموزش ابتدايي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت الهدي صدر رشت/ پرديس بنت 
 املش

 46328 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل پرديس بنت 
 خدمت بندرانزلي

 46329 آموزش ابتدايي 2 زن

 46331 آموزش ابتدايي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالشالهدي صدر رشت/ پرديس بنت 
 46333 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسرپرديس بنت 
 46334 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان طوالش/محل خدمت حويقالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل پرديس بنت 

 خدمت ديلمان
 46337 آموزش ابتدايي 1 زن

خدمت رحمت الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل پرديس بنت 
 آبادبلوكات

 46338 آموزش ابتدايي 1 زن

 46339 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آبادپرديس بنت 
 46340 آموزش ابتدايي 1 زن 1الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه پرديس بنت 
 46341 آموزش ابتدايي 1 زن 2الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه پرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل پرديس بنت 

 خدمت رضوانشهر
 46342 ابتداييآموزش  1 زن

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبارگيالنپرديس بنت   46343 آموزش ابتدايي 2 زن
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل پرديس بنت 
 خدمت رودبنه

 46344 آموزش ابتدايي 1 زن

 46345 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسرپرديس بنت 
 46346 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگرپرديس بنت 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل الهدي صدر رشت/ اولويت پرديس بنت 

 خدمت سياهكل
 46347 آموزش ابتدايي 1 زن

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت پرديس بنت 
 شفت

 46348 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با پرديس بنت 
 خدمت صومعه سرا

 46349 آموزش ابتدايي 2 زن

 46350 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلوپرديس بنت 
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ظرفيت  جنس  محل تحصيل/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت پرديس بنت 
 فومن

 46351 آموزش ابتدايي 2 زن

 46353 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهانپرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل پرديس بنت 

 خدمت الهيجان
 46355 آموزش ابتدايي 2 زن

 46356 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت لشت نشاءپرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت پرديس بنت 

 لنگرود
 46357 آموزش ابتدايي 2 زن

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل پرديس بنت 
 خدمت ماسال وشاندرمن

 46358 آموزش ابتدايي 2 زن

 46368 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 2پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت 

 الهيجان
 46369 آموزان با نيازهاي ويژهآموزش دانش  1 مرد

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود  46370 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد
.ناحيه الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت  پرديس بنت

2 
 46371 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

 46774 آموزش كار و فناوري 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا/محل خدمت آستارا پرديس بنت
 46785 آموزش كار و فناوري 1 مرد رودبارگيالنپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت 

 46786 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت 

 41494 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت اليگودرز

 41495 آموزش شيمي 1 مرد

شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم پرديس 
 2آباد.ناحيه 

 41496 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت بروجرد

 41497 تجربيآموزش علوم  1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت اليگودرز

 41498 آموزش علوم تجربي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجردبومي 

 41499 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود

 41500 تجربيآموزش علوم  1 زن

اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 عشايري

 41501 بهداشت مدارس 2 زن

 41502 بهداشت مدارس 2 زن اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت مناطق  -علوم پزشكي جندي شاپور دانشگاه 
 عشايري

 41503 بهداشت مدارس 1 مرد

 41504 بهداشت مدارس 1 مرد اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 41505 بهداشت مدارس 2 مرد اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت استاني -شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي 

 41506 بهداشت مدارس 2 زن اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 41507 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت اليگودرزتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

آباد (مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با اله كمالوند خرمپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

 46376 آموزش ابتدايي 1 زن

آباد (مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با اله كمالوند خرمپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

 46377 آموزش ابتدايي 3 زن

بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان اله كمالوند خرمپرديس آيت
 درود/محل خدمت بروجرد

 46378 آموزش ابتدايي 7 زن

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، اله كمالوند خرمپرديس آيت
 درود/محل خدمت اشترينان

 46379 آموزش ابتدايي 1 زن

آباد (مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با خرماله كمالوند پرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود

 46380 آموزش ابتدايي 3 زن
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  رشتهعنوان 
كدرشته 
  محل

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 1خرم آباد.ناحيه 

 46381 آموزش ابتدايي 5 زن

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 2خرم آباد.ناحيه 

 46382 آموزش ابتدايي 5 زن

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 چگني

 46386 آموزش ابتدايي 1 زن

پذيرش با آباد (مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشتر

 46388 آموزش ابتدايي 2 زن

آباد (مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با اله كمالوند خرمپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )

 46389 آموزش ابتدايي 3 زن

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، اله كمالوند خرمپرديس آيت
 رومشگان/محل خدمت پلدختر(مالوي )

 46391 آموزش ابتدايي 1 زن

آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، اله كمالوند خرمپرديس آيت
 خدمت كوهدشترومشگان/محل 

 46393 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

 46395 آموزش ابتدايي 2 مرد

آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز 
 بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو

 46396 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 هاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرزبومي شهرستان

 46397 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، 
 درود/محل خدمت بروجرد

 46398 آموزش ابتدايي 8 مرد

(مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد 
 بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان

 46399 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورودبومي 

 46400 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت سيالخور

 46401 ابتداييآموزش  1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت 
 1خرم آباد.ناحيه 

 46402 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت 
 2آباد.ناحيه خرم 

 46403 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت زاغه

 46406 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي 
 بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگني

 46407 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت 
 الشتر

 46409 آموزش ابتدايي 2 مرد

طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت پرديس عالمه 
 نورآباد(دلفان )

 46410 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 كاكاوندبومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت 

 46411 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، 
 رومشگان/محل خدمت پلدختر(مالوي )

 46412 آموزش ابتدايي 1 مرد

پلدختر، كوهدشت، پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 رومشگان/محل خدمت معموالن

 46413 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، 
 رومشگان/محل خدمت كوهدشت

 46414 آموزش ابتدايي 4 مرد

شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي 
 بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهنان

 46416 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 كوهدشت، رومشگان/محل خدمت رومشگانبومي شهرستانهاي پلدختر، 

 46417 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 استان لرستان/محل خدمت عشايري لرستان

 46418 آموزش ابتدايي 2 مرد
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز،  پرديس بنت
 درود/محل خدمت دورود

 46775 آموزش كار و فناوري 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با 
 خدمت بروجرد

 46860 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 
 خدمت اليگودرز

 46861 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 داوطلبان بومي استان مازندرانمخصوص 
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، 
  بهنمير/محل خدمت بابل

 41508 شناسيآموزش زيست  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 41509 آموزش زيست شناسي 1 مرد

عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش 
شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، 

 بهنمير/محل خدمت سوادكوه

 41510 آموزش زيست شناسي 1 مرد

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنار

 41511 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل بابل، ب

 خدمت بابل

 41512 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 

 خدمت قائم شهر

 41513 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 گلوگاه/محل خدمت نكاءساري، چهاردانگه، دودانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، 

 41514 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

 41515 آموزش علوم تجربي 1 مرد

چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد
شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، 

 بهنمير/محل خدمت بابل

 41516 آموزش علوم تجربي 1 مرد

آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

 41517 آموزش علوم تجربي 1 مرد

وطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با دا
شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، 

 بهنمير/محل خدمت شيرگاه

 41518 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41519 بهداشت مدارس 1 مرد ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 41520 بهداشت مدارس 2 زن ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 عشايري
 41521 بهداشت مدارس 2 زن

 41522 بهداشت مدارس 2 زن ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت استاني -علوم پزشكي مازندران دانشگاه 
 41523 بهداشت مدارس 2 مرد ساري/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت استاني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت مناطق ساري/  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 عشايري
 41524 بهداشت مدارس 1 مرد

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت ساري  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 1.ناحيه 

 41525 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

 46445 آموزش ابتدايي 17 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر،  شهرستانهاي بابل،

 بهنمير/محل خدمت بابل

 46446 آموزش ابتدايي 17 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي 

 بهنمير/محل خدمت بابلسر

 46447 آموزش ابتدايي 5 مرد
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آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز 
شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، 

 بهنمير/محل خدمت بندپي شرقي

 46448 آموزش ابتدايي 2 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر

 46450 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بهنميرقائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه 

 46451 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن

 46452 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت جويبار

 46453 آموزش ابتدايي 4 مرد

آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

 46454 آموزش ابتدايي 2 مرد

طلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داو
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت چمستان

 46455 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 چهاردانگه مازندرانمياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 

 46456 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

 46458 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 1مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 46459 آموزش ابتدايي 9 مرد

دودانگه، پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، 
 2مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 46460 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 سوادكوهقائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت 

 46461 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت شيرگاه

 46462 آموزش ابتدايي 1 مرد

ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي 
شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد  46464 آموزش ابتدايي 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنار

 46465 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، شهرستانهاي بابل، بندپي 

 بهنمير/محل خدمت قائم شهر

 46466 آموزش ابتدايي 11 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كالردشتشهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر،   46468 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه

 46469 آموزش ابتدايي 2 مرد

دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آباد

 46471 آموزش ابتدايي 3 مرد

شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت مياندرود

 46473 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نكاء

 46474 ابتدايي آموزش 5 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

 46476 آموزش ابتدايي 3 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ 
 محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

 46477 آموزش ابتدايي 11 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با 
بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، 

 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بابل

 46478 آموزش ابتدايي 11 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با 
ي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرق
 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بابلسر

 46479 آموزش ابتدايي 3 زن
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ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، 

 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بندپي شرقي

 46480 آموزش ابتدايي 1 زن

ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهراء(س) 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر

 46482 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي 
 جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بهنميرغربي، قائم شهر، 

 46483 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، 
 كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن

 46484 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي 
 غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت جويبار

 46485 آموزش ابتدايي 3 زن

(مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

 46486 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي  پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت چمستان

 46487 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 چهاردانگه مازندرانمياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 

 46488 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

 46489 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 1مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 46490 آموزش ابتدايي 6 زن

چهاردانگه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
 2مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 46491 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با 
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، 

 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت سوادكوه

 46492 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با 
سوادكوه، سوادكوه شمالي،  داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار،

 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت شيرگاه

 46493 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
آباد/محل خدمت عباس آبادشهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس   46495 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنار

 46496 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، 

 سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت قائم شهر

 46497 آموزش ابتدايي 8 زن

فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، پرديس 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه

 46499 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آباد

 46501 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت مياندرود

 46503 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، چهاردانگه، دودانگه، 
 مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نكاء

 46504 آموزش ابتدايي 3 زن

پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت
 شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشهر، كجور، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

 46506 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، 
 كنار، نور/محل خدمت آملمحمودآباد، فريدون 

 46520 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بابل

 46521 دانش آموزان با نيازهاي ويژه آموزش 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت قائم شهر

 46526 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بابل

 46532 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد
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 استان مازندرانمخصوص داوطلبان بومي  ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، 
 قائم شهرقائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت 

 46544 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،الريجان، چمستان،بلده، 
 محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل

 46794 آموزش كار و فناوري 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي،  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش
 قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل خدمت بابل

 46795 آموزش كار و فناوري 1 مرد

ر، كجور، پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، مرزن آباد، نوشه
 كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

 46796 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 ساري، چهاردانگه، دودانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر

 46935 آموزش كار و فناوري 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر، بهنمير/محل 

 خدمت جويبار

 46936 فناوريآموزش كار و  1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 آمل،الريجان، چمستان،بلده، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت نور

 46937 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران 

 41526 آموزش زيست شناسي 1 مرد  مركزي/محل خدمت كميجان

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 مركزي/محل خدمت دليجان

 41527 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 
 خدمت ساوه

 41528 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41529 آموزش شيمي 1 مرد 1پرديس شهيد رجايي شيراز/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 
 41530 آموزش شيمي 1 مرد مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت زرنديهپرديس شهيد رجايي شيراز/ 

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 
 خدمت محالت

 41531 آموزش شيمي 1 زن

 41532 آموزش علوم تجربي 1 مرد خدمت تفرشپرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 
 41533 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 مركزي/محل خدمت خنداب

 41534 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 مركزي/محل خدمت دليجان

 41535 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41536 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت استاني
 41537 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت مناطق عشايري

 41538 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت مركزي
 41539 بهداشت مدارس 3 زن مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت استانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ 

 41540 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت مناطق عشايري
 41541 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت مركزي

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت آشتيان

 46552 آموزش ابتدايي 2 زن

فراهان، پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، 
 كميجان/محل خدمت تفرش

 46553 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل 
 خدمت خمين

 46554 آموزش ابتدايي 2 زن

خنداب، شازند/محل پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، 
 خدمت خنداب

 46555 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل 
 خدمت دليجان

 46556 آموزش ابتدايي 3 زن

زرنديه/محل خدمت زرنديهپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساوه،   46557 آموزش ابتدايي 3 زن
 46558 آموزش ابتدايي 7 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساوه، زرنديه/محل خدمت ساوه
 پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل

 خدمت سربند
 46559 آموزش ابتدايي 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل 
 خدمت شازند(سربند)

 46560 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت فراهان

 46561 آموزش ابتدايي 1 زن

فراهان، پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، 
 كميجان/محل خدمت كميجان

 46562 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل 
 خدمت محالت

 46563 آموزش ابتدايي 2 زن

زرنديه/محل خدمت پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساوه، 
 نوبران

 46564 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت آشتيان

 46565 آموزش ابتدايي 2 مرد

اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 كميجان/محل خدمت تفرش

 46566 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل خدمت 
 خمين

 46567 آموزش ابتدايي 3 مرد

شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خنداب

 46568 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل خدمت 
 دليجان

 46569 آموزش ابتدايي 4 مرد

 46570 آموزش ابتدايي 5 مرد شهرستانهاي ساوه، زرنديه/محل خدمت زرنديهپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 46571 آموزش ابتدايي 11 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساوه، زرنديه/محل خدمت ساوه

خنداب، شازند/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، 
 سربند

 46572 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت 
 شازند(سربند)

 46573 آموزش ابتدايي 7 مرد

آشتيان، تفرش، فراهان،  پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك،
 كميجان/محل خدمت فراهان

 46574 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، 
 كميجان/محل خدمت كميجان

 46575 آموزش ابتدايي 3 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي خمين، دليجان، محالت/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با 
 محالت

 46576 آموزش ابتدايي 3 مرد

 46577 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساوه، زرنديه/محل خدمت نوبران
 46583 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن استان مركزي/محل خدمت زرنديهپرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي 

 46584 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه
 46587 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن خمين پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت

 46589 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت خنداب
 46590 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 1پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 

 46592 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه
 46595 نيازهاي ويژهآموزش دانش آموزان با  1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت خمين
 46597 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت آشتيان

 46598 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 
 46864 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت زرنديه
 46865 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت محالت

عالي شهيد رجايي اصفهان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش 
 مركزي/محل خدمت خنداب

 46917 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 

 41542 آموزش زيست شناسي 1 مرد  ميناب/محل خدمت سيريك

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل 
 2خدمت بندرعباس .ناحيه 

 41543 آموزش شيمي 1 مرد

خمير/محل پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 خدمت خمير

 41544 آموزش علوم تجربي 1 مرد
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پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت بشاگرد

 41545 آموزش علوم تجربي 1 مرد

 41546 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه
 41547 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت كيش

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 1خمير/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 41548 آموزش علوم تجربي 1 زن

شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريك

 41549 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41550 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با 

 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان
 41551 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب

 41552 آموزش علوم تجربي 1 زن

عدم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت بندرعباس 
 تعهد واگذاري خوابگاه

 41553 بهداشت مدارس 1 مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت مناطق عشايري 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 41554 بهداشت مدارس 1 مرد

عدم تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت استاني 
 واگذاري خوابگاه

 41555 بهداشت مدارس 2 زن

عدم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت بندرعباس 
 خوابگاهتعهد واگذاري 

 41556 بهداشت مدارس 2 زن

 -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت مناطق عشايري 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 41557 بهداشت مدارس 2 زن

تعهد  عدم -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت استاني 
 واگذاري خوابگاه

 41558 بهداشت مدارس 2 مرد

 46599 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي 

 آباد
 46600 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 خمير/محل خدمت خمير

 46601 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 
 ميناب/محل خدمت رودانرودان، 

 46602 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 
 رودان، ميناب/محل خدمت ميناب

 46603 آموزش ابتدايي 7 مرد

شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2خمير/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46604 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 1خمير/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46605 آموزش ابتدايي 6 مرد

 46606 آموزش ابتدايي 3 مرد بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيانپرديس شهيد بهشتي 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 

 رودان، ميناب/محل خدمت سيريك
 46607 آموزش ابتدايي 2 مرد

بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، پرديس شهيد 
 رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد

 46608 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46609 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
 46610 آموزش ابتدايي 1 مرد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت كيشپرديس شهيد 

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 
 رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه

 46611 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46612 آموزش ابتدايي 3 مرد شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگهپرديس 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 

 رودان، ميناب/محل خدمت جاسك
 46613 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 
 رودان، ميناب/محل خدمت سندرك

 46614 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيب كوه 
 هرمزگان

 46615 ابتداييآموزش  2 مرد
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 46616 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
 46618 آموزش ابتدايي 1 مرد بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستكپرديس شهيد بهشتي 

 46621 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستكپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش   46622 آموزش ابتدايي 1 زن

 46625 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح
حاجي آباد/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 حاجي آباد
 46626 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 خمير/محل خدمت خمير

 46627 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي بشاگرد، جاسك،  پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان

 46628 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب

 46629 آموزش ابتدايي 6 زن

الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، پرديس فاطمة 
 2خمير/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46630 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 1.ناحيه خمير/محل خدمت بندرعباس 

 46631 آموزش ابتدايي 8 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت 
 پارسيان

 46632 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، 
 رودان، ميناب/محل خدمت سيريكسيريك، 

 46633 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد

 46634 آموزش ابتدايي 1 زن

 46635 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشمپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت 

 كيش
 46636 آموزش ابتدايي 1 زن

بندرلنگه/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 بندرلنگه

 46638 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسك

 46639 آموزش ابتدايي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با 
 سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب

 46650 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، 
 2خمير/محل خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46651 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل 
 1خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46661 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ميناب/محل خدمت ميناب

 46816 آموزش كار و فناوري 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل 
 1خدمت بندرعباس .ناحيه 

 46817 آموزش كار و فناوري 1 مرد

فاطمة الزهراء(س) اصفهان (مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس 
 بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان

 46918 آموزش كار و فناوري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 41559 آموزش زيست شناسي 1 مرد  داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامنپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با 

 41560 آموزش زيست شناسي 1 مرد 2پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 
 41561 آموزش زيست شناسي 1 مرد شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوندپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 رزن، درگزين/محل خدمت رزن

 41562 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41563 آموزش شيمي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجينپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با 
 41564 آموزش شيمي 1 مرد 1پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 

داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 مالير/محل خدمت سامن

 41565 آموزش شيمي 1 زن

 41566 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير
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ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

2پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه   41567 آموزش علوم تجربي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 خدمت بهار بهار/محل
 41568 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 مالير/محل خدمت مالير

 41569 آموزش علوم تجربي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 
 2همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 

 41570 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41571 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت مناطق عشايري
 41572 بهداشت مدارس 1 مرد مناطق عشايريدانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت 

 41573 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت استاني
 41574 بهداشت مدارس 1 زن دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت همدان

 41575 بهداشت مدارس 3 زن پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت استانيدانشگاه علوم 
 41576 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت همدان

 46665 آموزش ابتدايي 2 زن آباد/محل خدمت اسدآبادپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد 
 46666 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار

 46667 ابتداييآموزش  1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان
 46668 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 46669 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل

 46671 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامنپرديس شهيد باهنر همدان/ 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت 

 سردرود
 46672 آموزش ابتدايي 2 زن

 46673 آموزش ابتدايي 3 زن شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقل 

 رود(فرسفج )
 46674 آموزش ابتدايي 1 زن

 46675 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت قهاوند شراپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبوترآهنگ  46676 آموزش ابتدايي 3 زن

 46677 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه
 46678 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين
 46679 آموزش ابتدايي 5 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير

 46680 آموزش ابتدايي 2 زن همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوندپرديس شهيد باهنر 
 46681 آموزش ابتدايي 6 زن 1پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 

 46682 آموزش ابتدايي 6 زن 2داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با 
 46683 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد

 46684 آموزش ابتدايي 2 مرد بهار/محل خدمت بهار پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت 

 تويسركان
 46685 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46686 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 46687 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل
 46689 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن

مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت پرديس شهيد 
 سردرود

 46690 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46691 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقل پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت 

 رود(فرسفج )
 46693 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46694 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند شرا
داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با 

 كبوترآهنگ
 46695 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه  46696 آموزش ابتدايي 2 مرد



 
 

 301  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان ادامه

ظرفيت  جنس  تحصيل/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46697 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين
 46698 ابتداييآموزش  7 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير

 46699 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند
 46700 آموزش ابتدايي 9 مرد 1پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 

 46701 آموزش ابتدايي 9 مرد 2شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه پرديس 
 46776 آموزش كار و فناوري 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان پرديس بنت
 46777 آموزش كار و فناوري 1 زن صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت ماليرالهدي  پرديس بنت

 46869 آموزش كار و فناوري 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند
2با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش   46870 آموزش كار و فناوري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 
  اشكذر)/محل خدمت اردكان

 41577 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 41578 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتم
 41579 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ

 41580 آموزش زيست شناسي 1 مرد 1اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد رجايي شيراز/ 
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد
 41581 آموزش زيست شناسي 1 زن

نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس 
 يزد/محل خدمت زارچ

 41582 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مهريز، خاتم/محل خدمت مروست

 41583 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41584 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت
 41585 آموزش علوم تجربي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 41586 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه
 41587 آموزش علوم تجربي 1 مرد 1پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت پرديس 
 بهاباد

 41588 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل 
 خدمت تفت

 41589 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل 
 خدمت خاتم

 41590 آموزش علوم تجربي 1 زن

 41591 آموزش علوم تجربي 1 زن  1پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 41592 بهداشت مدارس 2 زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت مناطق عشايري

 41593 بهداشت مدارس 3 زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت استاني
 41594 بهداشت مدارس 1 زن يزد/محل خدمت يزددانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 41595 بهداشت مدارس 1 مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت مناطق عشايري
 41596 بهداشت مدارس 2 مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت استاني

 41597 بهداشت مدارس 1 مرد پزشكي كرمان/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد دانشگاه علوم
 41598 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت مهريز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46718 آموزش ابتدايي 5 مرد شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوهپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 

 اشكذر)/محل خدمت اردكان
 46719 آموزش ابتدايي 10 مرد

بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 اشكذر)/محل خدمت صدوق

 46720 آموزش ابتدايي 2 مرد

 46721 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق
 46722 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهابادپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 46723 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت
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 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد ادامه

ظرفيت  جنس  محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46724 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتم
 46725 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ

 46726 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروست
 46727 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 
 اشكذر)/محل خدمت ميبد

 46728 آموزش ابتدايي 9 مرد

 46729 آموزش ابتدايي 5 مرد 1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 46730 آموزش ابتدايي 10 مرد 2شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس 

 46731 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نيريزد
يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) 

 ابركوه
 46732 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 
 اشكذر)/محل خدمت اردكان

 46733 آموزش ابتدايي 7 زن

الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( پرديس فاطمة 
 اشكذر)/محل خدمت صدوق

 46734 آموزش ابتدايي 1 زن

 46735 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق
فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهابادپرديس   46736 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت  46737 آموزش ابتدايي 2 زن
 46738 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس فاطمة 

 46739 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت 

 مروست
 46740 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت 
 مهريز

 46741 آموزش ابتدايي 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با 
 اشكذر)/محل خدمت ميبد

 46742 آموزش ابتدايي 6 زن

 46743 آموزش ابتدايي 4 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 46744 آموزش ابتدايي 7 زن 2داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت 
 نيريزد

 46745 آموزش ابتدايي 1 زن

 46750 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوهپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 

 اشكذر)/محل خدمت اردكان
 46751 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد

 46752 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 مرد نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق پرديس شهيد پاك
 46754 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 3 مرد 1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 46755 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 مرد 2پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت 
 ابركوه

 46756 آموزان با نيازهاي ويژهآموزش دانش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( 
 اشكذر)/محل خدمت اردكان

 46757 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن

 46758 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن بهاباد، بافق/محل خدمت بافق پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 46760 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 46761 آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه 2 زن 2داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با 
 46821 آموزش كار و فناوري 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 46822 آموزش كار و فناوري 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 46896 آموزش كار و فناوري 1 زن 2نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد هاشمي
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  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
  تذكر خيلي مهم:

اين غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در يلي مؤسسات آموزش عالي هاي تحصداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين  اين دفترچه راهنما مطلع گردندفصل اول  بخش دوم ازمندرج درموسسات 

 اين سازمان) درگاه اطالع رسانيها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در پيوستبخش در  ،مؤسسه خدمات دانشجويي هر
 .مطلع گردندنيز 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38251 روانشناسي 18 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10350 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10351 مهندسي صنايع 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10352 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10353 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10354 حسابداري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10355 علوم ورزشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10356 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10357 مديريت دولتي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10358 ارتباط تصويري 25 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير  -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10359 حسابداري 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10360 مديريت بازرگاني 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10361 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  -آذربايجان شرقي استان 
 با آزمون 38252 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10362 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10363 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  10364 حسابداري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10365 علوم ورزشي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10366 فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10367 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 38051 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10368 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10369 زيست فناوري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10370 شيمي كاربردي 35 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10371

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10372 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10373 مديريت بيمه 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10374 مترجمي زبان انگليسي 40 - زن مرد 

 تبريز -غيرانتفاعي رشديه  موسسه -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 38052 ميكروبيولوژي 50 - زن مرد  

 با آزمون 38253 روانشناسي 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10375 مهندسي برق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10376 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  10377 مهندسي صنايع 3 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10378 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10379 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10380 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10381 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10382 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10383 آموزش زبان انگليسي 45 - زن مرد 
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  تبريز –موسسه غيرانتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38254 روانشناسي 18 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10384 معماري داخلي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10385 مهندسي انرژي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10386 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10387 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10388 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10389 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10390 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10391 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  10392 مهندسي معماري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10393 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10394 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10395 جغرافيا 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10396 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10397 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10398 مديريت بازرگاني 51 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10399 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10400 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10401 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه -استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10402 مهندسي عمران 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10403 مهندسي كامپيوتر 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10404 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  -شرقي استان آذربايجان 
 با آزمون 38255 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10405 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10406 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10407 جغرافيا 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10408 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10409 علوم ورزشي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10410 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10411 مديريت بيمه 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  10412 كارداني بيمه 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10413 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  -استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 38256 روانشناسي 12 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10414 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10415 كاربردي برق قدرتكارداني علمي  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10416 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10417 زيست فناوري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10418 حسابداري 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  10419 علوم ورزشي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10420 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10421 مديريت امور گمركي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10422 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10423 مديريت بيمه 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10424 مديريت دولتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10425 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10426 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10427 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10428 هنرهاي تجسمي گرافيككارداني  100 - زن مرد 
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  تبريز –موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  -استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38053 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  
 با آزمون 38257 روانشناسي 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10429 مهندسي انرژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10430 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10431 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10432 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10433 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10434 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10435 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10436 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10437 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10438 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10439 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10440 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10441 بازيگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10442 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10443 طراحي صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10444 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10716 صنايعمهندسي  10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10717 مهندسي كامپيوتر 44 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10718 حسابداري 75 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10719 حقوق 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10720 روانشناسي 70 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10721 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10722 فقه و مباني حقوق اسالمي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10723 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10724 مديريت امور گمركي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10725 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10726 مديريت بيمه 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10727 مديريت دولتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10728 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10729 مديريت مالي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10730 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10731 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10732 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10733 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10734 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10735 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10736 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد 

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10737 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10738 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10739 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10740 مهندسي معماري 25 - زن مرد 

 10 - زن مرد 
رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10741

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10742 مهندسي گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10743 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 

 100 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
سوابق تحصيلي صرفاً با 10744  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10745 حسابداري 40 - زن مرد 
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 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي ادامه 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

  تحصيلي صرفاً با سوابق 10746 حقوق 30 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10747 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10748 علوم تربيتي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10749 مددكاري اجتماعي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10750 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10751 مديريت دولتي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10752 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10753 مشاوره 24 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10754 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  10755 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد   

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10756 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10757 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10758 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10759 معماريمهندسي  40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10760 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10761 كارداني نقشه برداري ژيودزي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10762 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10763 روانشناسي 30 - زن مرد 

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10764 مهندسي كامپيوتر 12 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10765 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  10766 زيست فناوري 5 - زن مرد   

 10 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10767

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10768 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10769 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 100 - زن مرد 

 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  -غربي استان آذربايجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10770 حسابداري 21 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10771 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10772 كارداني امور دولتي 100 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  10773 كارداني بيمه 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10774 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10775 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10776 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10777 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10778 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10779 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10780 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10781 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10782 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10783 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10784 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  10785 آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد   

 موسسه غيرانتفاعي معراج علم سلماس -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10786 مهندسي برق 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10787 مهندسي پزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10788 مهندسي كامپيوتر 17 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10789 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
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 موسسه غيرانتفاعي معراج علم سلماس -استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 10790 مهندسي مكانيك 12 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10791 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 

 15 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10792

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10793 حسابداري 49 - زن مرد 

 مهاباد -ميعاد موسسه غيرانتفاعي  -استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10794 مهندسي عمران 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10795 حسابداري 43 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10796 حقوق 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10797 علوم تربيتي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10798 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10799 كارداني امور دولتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10800 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10801 آموزش زبان انگليسي 22 - زن مرد 

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن  -استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10957 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10958 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10959 مهندسي معماري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10960 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  -استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10961 مهندسي صنايع 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10962 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10963 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10964 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10965 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10966 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10967 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10968 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10969 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11368 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11369 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11370 معماري داخلي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11371 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11372 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11373 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11374 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11375 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11376 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11377 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11378 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11379 زيست فناوري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11380 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11381 اقتصاد 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11382 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11383 حقوق 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11384 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11385 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11386 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11387 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11388 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
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 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 11389 مديريت فرهنگي و هنري 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11390 مديريت كسب و كار 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11391 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11392 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11393 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11394 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11395 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11396 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11397 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11398 پزشكيمهندسي  60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11399 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11400 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11401 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 11402 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد   

 دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11403 حقوق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11404 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11405 زبان و ادبيات عربي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11406 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11407 علوم قرآن و حديث 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11408 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11409 فلسفه و كالم اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11410 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11411 تبليغ و ارتباطات -معارف اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11412 معارف اسالمي و مديريت 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11413 كارداني امور فرهنگي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11414 قرآن كريمكارداني تربيت مبلغ  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11415 كارداني تربيت معلم قرآن كريم 100 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11416 حسابداري 60 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11417 حقوق 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11418 روانشناسي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11419 علوم تربيتي 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11420 علوم ورزشي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11421 مديريت امور بانكي 60 - زن - 
سوابق تحصيليصرفاً با  11422 مديريت بازرگاني 60 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11423 مديريت صنعتي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11424 مشاوره 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11425 كارداني امور بانكي 20 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11426 كارداني حسابداري 20 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11427 طراحي لباس 60 - زن - 

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11428 مهندسي عمران 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11429 مهندسي معماري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11430 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11431 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11432 فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11433 مديريت امور بانكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11434 مديريت بازرگاني 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11435 حسابداريكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11436 ارتباط تصويري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11437 آموزش زبان انگليسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11438 مترجمي زبان انگليسي 15 - زن مرد 
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  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  -استان اصفهان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11439 مهندسي برق 24 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11440 مهندسي شيمي 24 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  11441 مهندسي عمران 24 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11442 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11443 مهندسي معماري 24 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11444 مهندسي مكانيك 24 - زن مرد 

 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11445 برقمهندسي  25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11446 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11447 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11448 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  11449 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11450 كارداني معماري 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11451 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11452 حسابداري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11453 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11454 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11455 كارداني حسابداري 5 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11456 علوم مهندسي 2 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  11457 مهندسي انرژي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11458 مهندسي ايمني صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11459 مهندسي برق 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11460 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11461 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11462 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11463 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11464 مهندسي معدن 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11465 مهندسي مكانيك 55 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11466 مهندسي نفت 57 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11467 مهندسي هوافضا 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11468 كاردان فني الكترونيك 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11469 شيمي كاربردي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11470 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11471 زبان و زبان شناسي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11472 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11473 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11474 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11475 زبان انگليسيمترجمي  60 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11476 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11477 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11478 مهندسي صنايع 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11479 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11480 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11481 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11482 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11483 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11484 مهندسي نفت 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11485 مهندسي نقشه برداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11486 حسابداري 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11487 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11488 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
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 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 11489 مديريت مالي 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11490 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11491 كارداني حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11492 طراحي صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11493 طراحي و ساخت طال و جواهر 60 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11494 معماري داخلي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11495 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11496 مهندسي پزشكي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11497 مهندسي شهرسازي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11498 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11499 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11500 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11501 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11502 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11503 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11504 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11505 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11506 مديريت مالي 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11507 مشاوره 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11508 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11509 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11510 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11511 معماري داخلي 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11512 مهندسي معماري 39 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11513 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  11514 بازيگري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11515 سينما 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11516 نقاشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11517 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد 

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11518 مهندسي انرژي 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11519 مهندسي شيمي 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11520 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11521 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11522 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 25 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11523

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11524 علوم ورزشي 25 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11525 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11526 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11527 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11528 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11529 روانشناسي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11530 علوم تربيتي 50 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11531 مشاوره 50 - زن مرد 

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11532 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11533 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11534 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
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 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 11535 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11536 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11537 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11538 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11539 حقوق 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11540 علوم ورزشي 46 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11541 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11542 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11543 مديريت بيمه 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11544 مديريت صنعتي 40 - زن مرد 

 شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي عقيق موسسه  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11545 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11546 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11547 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11548 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11549 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11550 مهندسي مواد و متالورژي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11551 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11552 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11553 صنعتيمديريت  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11554 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11555 نقاشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11556 نوازندگي موسيقي ايراني 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11557 نوازندگي موسيقي جهاني 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11558 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11559 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11560 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11561 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11562 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11563 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11564 حقوق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11565 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11566 علوم ورزشي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11567 فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11568 مددكاري اجتماعي 44 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11569 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 

 نايين -عالمه ناييني موسسه غيرانتفاعي  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11570 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11571 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11572 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11573 مهندسي معماري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11574 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11575 مهندسي مواد و متالورژي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11576 زيست فناوري 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11577 حسابداري 35 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  11578 مديريت صنعتي 20 - زن مرد   

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11579 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11580 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11581 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11582 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
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 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  -استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

  تحصيليصرفاً با سوابق  11583 مهندسي عمران 60 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11584 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11585 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11586 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11587 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11588 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11589 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11590 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11591 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11592 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11593 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11594 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11595 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11596 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11597 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11598 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11599 علوم قرآن و حديث 26 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11600 علوم قضايي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11601 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11602 مددكاري اجتماعي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11603 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11604 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11605 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11606 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11607 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11608 طراحي لباس 50 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11609 نقاشي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11610 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11611 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11612 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11613 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11614 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11615 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11616 كارداني معماري 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  11617 حسابداري 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11618 كارداني حسابداري 60 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  -استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11619 مهندسي ايمني و بازرسي فني 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11620 مهندسي برق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11621 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11622 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11623 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11624 مهندسي كامپيوتر 26 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 11625 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11626 مهندسي مواد و متالورژي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11627 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11628 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11629 شيمي كاربردي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11630 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11631 حسابداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11632 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11633 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  11634 آموزش زبان انگليسي 35 - زن مرد   
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  ميمه –موسسه غيرانتفاعي نور دانش  -استان اصفهان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11635 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11636 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11637 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11638 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11639 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 گروه كشاورزي است)متعلق به 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11640

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11641 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11642 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11643 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 100 - زن مرد 

 100 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11644

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11645 كارداني شيمي آزمايشگاهي 100 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  -استان اصفهان 
تحصيليصرفاً با سوابق  11646 حسابداري 60 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11647 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11648 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11649 علوم تربيتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11650 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11651 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11652 گردشگري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11653 مددكاري اجتماعي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11654 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11655 مديريت امور گمركي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11656 مديريت بازرگاني 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11657 مديريت بيمه 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11658 مديريت صنعتي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11659 مديريت كسب و كار 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11660 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11661 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11662 مطالعات خانواده 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11663 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 

تحصيليصرفاً با سوابق  11664 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11665 كارداني بيمه 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11666 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11667 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي رسام ( ويژه خواهران) ـ كرج -استان البرز 
 با آزمون 38258 حسابداري 18 - زن -  

 با آزمون 38259 روانشناسي 18 - زن - 
 با آزمون 38260 مديريت بازرگاني 18 - زن - 
 با آزمون 38261 مديريت مالي 18 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11778 مهندسي شهرسازي 50 - زن - 

تحصيليصرفاً با سوابق  11779 كارداني شهرسازي 60 - زن -   

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11780 كارداني معماري 100 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11781 كارداني معماري سنتي 50 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11782 كارداني حسابداري 100 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11783 كارداني علوم قضايي 100 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11784 ارتباط تصويري 60 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11785 طراحي پارچه 60 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11786 هنر اسالمي 60 - زن - 
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  ايالم –موسسه غيرانتفاعي باختر  -استان ايالم 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

پذيرشنحوه  محل  
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11888 مهندسي عمران 60 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11889 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11890 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  11891 حسابداري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11892 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11893 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11894 گردشگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11895 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11896 صنعتيمديريت  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11897 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11898 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11899 كارداني حرفه اي گردشگري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11900 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11901 كارداني خدمات اداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11902 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  -استان ايالم 
تحصيليصرفاً با سوابق  11903 مهندسي برق 30 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11904 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11905 مهندسي معماري 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11906 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 

 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  -استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12054 برقمهندسي  10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12055 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12056 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12057 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 12058 زيست فناوري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12059 شيمي محض 20 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12060

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12061 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12062 غذاييكارداني تكنولوژي مواد  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12063 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12064 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12065 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12066 علوم ورزشي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12067 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12068 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  -استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12069 مهندسي ايمني صنعتي 30 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  12070 مهندسي برق 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12071 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12072 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12073 حقوق 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12074 علوم تربيتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12075 مديريت دولتي 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12076 كارداني مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 

 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  -استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12077 مهندسي برق 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12078 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12079 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12080 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
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 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  -استان بوشهر  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 12081 ميكروبيولوژي 30 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12082 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12083 حقوق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12084 روانشناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12085 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12086 مشاوره 30 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  -استان تهران 
 با آزمون 38262 حسابداري 18 - زن مرد  

 با آزمون 38263 مديريت امور بانكي 18 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12373 معماري داخلي 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12374 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12375 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12376 روابط عمومي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12377 روزنامه نگاري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12378 مديريت فرهنگي و هنري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12379 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12380 صنايع دستي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12381 طراحي صحنه 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  12382 عكاسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12383 كتابت و نگارگري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12384 نمايش عروسكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12385 هنر اسالمي 40 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي عدالت -استان تهران 
تحصيليصرفاً با سوابق  12386 حقوق 60 - - مرد    

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 
 با آزمون 38054 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد  

 با آزمون 38055 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 با آزمون 38056 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 با آزمون 38264 حسابداري 18 - زن مرد 
 با آزمون 38265 روانشناسي 18 - زن مرد 
 با آزمون 38266 گردشگري 18 - زن مرد 
 با آزمون 38267 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد 
 با آزمون 38268 مديريت صنعتي 18 - زن مرد 
 با آزمون 38269 مديريت فرهنگي و هنري 18 - زن مرد 
 با آزمون 38270 مديريت مالي 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12387 آمار و سنجش آموزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12388 هتلداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12389 صنايع دستي 30 - زن مرد 

 قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12390 روانشناسي 60 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12391 علوم قرآن و حديث 60 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12392 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن - 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12393 فلسفه و كالم اسالمي 15 - زن - 

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي -استان تهران 

محل  -شرايط در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
  تحصيل واحد تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12394 اديان و مذاهب 40 - زن مرد

محل  -شرايط در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 تحصيل واحد تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12395 تاريخ اسالم 40 - زن مرد



 
 

 316  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي -استان تهران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

محل  -شرايط در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 تحصيل واحد تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12396 زبان و ادبيات عربي 58 - زن مرد

محل  -شرايط در بخش پيوست ها -2رايگان تحصيل -1
 تحصيل واحد تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12397 علوم قرآن و حديث 60 - زن مرد

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
محل تحصيل واحد  -شرايط در بخش پيوست ها -3امامي 
 تهران

سوابق تحصيليصرفاً با  12398 فقه و حقوق امامي 60 - زن مرد  

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
محل تحصيل واحد  -شرايط در بخش پيوست ها -3حنفي 
 تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12399 فقه و حقوق حنفي 40 - زن مرد

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
واحد محل تحصيل  -شرايط در بخش پيوست ها -3شافعي 
 تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12400 فقه و حقوق شافعي 40 - زن مرد

محل  -شرايط در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 تحصيل واحد تهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12401 فلسفه و عرفان اسالمي 50 - زن مرد

 تهران)دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12402 حقوق 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12403 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12404 شيعه شناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12405 علوم قرآن و حديث 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12406 اسالمي فقه و مباني حقوق 60 - زن مرد 

 تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  -استان تهران 
شرايط در بخش –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس ازپيوست
اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و
ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان

  اعالم خواهد شد).

 با آزمون 38106 فقه و مباني حقوق اسالمي 18 - زن -

 با آزمون 38271 روانشناسي 18 - زن -

 با آزمون 38272 علوم تربيتي 18 - زن -

 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  -استان تهران 
 با آزمون 38057 زيست فناوري 60 - زن -  

 با آزمون 38058 ميكروبيولوژي 60 - زن - 
 با آزمون 38273 حسابداري 18 - زن - 
 با آزمون 38274 روانشناسي 18 - زن - 
 با آزمون 38275 مديريت صنعتي 18 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12407 علوم مهندسي 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12408 مهندسي برق 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12409 مهندسي عمران 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12410 مهندسي كامپيوتر 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12411 مهندسي معماري 60 - زن - 
تحصيلي صرفاً با سوابق 12412 كاردان فني الكترونيك 100 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12413 كارداني آمار 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12414 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12415 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن - 
تحصيليصرفاً با سوابق  12416 كارداني مخابرات 100 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12417 زيست شناسي جانوري 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12418 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12419 علوم قرآن و حديث 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12420 فلسفه و حكمت اسالمي 48 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12421 مديريت بازرگاني 60 - زن - 

 تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  -استان تهران 
 با آزمون 38276 مديريت صنعتي 18 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12422 مهندسي برق 60 - زن - 
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  تهران)موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد  -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38277 حسابداري 18 - زن -  
 با آزمون 38278 مديريت بازرگاني 18 - زن - 
 با آزمون 38279 مديريت صنعتي 15 - زن - 
آزمونبا  38280 مديريت كسب و كار 12 - زن -   
 با آزمون 38281 مديريت مالي 18 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12423 علوم كامپيوتر 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12424 مهندسي انرژي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12425 مديريت دولتي 30 - زن - 
تحصيلي صرفاً با سوابق 12426 آموزش زبان انگليسي 60 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12427 زبان و ادبيات انگليسي 55 - زن - 

 موسسه غيرانتفاعي ارشاد -استان تهران 
 با آزمون 38282 حسابداري 18 - - مرد  محل تحصيل واحد دماوند
 با آزمون 38283 مديريت بازرگاني 12 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 با آزمون 38284 مديريت صنعتي 12 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12428 علوم كامپيوتر 40 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12429 مهندسي انرژي 35 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

تحصيليصرفاً با سوابق  12430 علوم ورزشي 45 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12431 مديريت دولتي 30 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12432 مديريت كسب و كار 40 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12433 مديريت مالي 60 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12434 آموزش زبان انگليسي 35 - - مرد دماوندمحل تحصيل واحد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12435 زبان و ادبيات انگليسي 35 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12436 مترجمي زبان انگليسي 45 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 تهران -غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) موسسه  -استان تهران 
 با آزمون 38285 مديريت بازرگاني 8 - - مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12437 علوم كامپيوتر 10 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12438 مهندسي عمران 28 - - مرد 

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12439 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد  دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12440 حسابداري 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12441 حقوق 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12442 روانشناسي 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12443 مديريت بازرگاني 80 - زن مرد مجازيدوره 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12444 مديريت بيمه 40 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12445 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد  دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12446 مديريت كسب و كار 50 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12447 مديريت مالي 50 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  -استان تهران 
تحصيليصرفاً با سوابق  12448 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد  دوره مجازي  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12449 اقتصاد 40 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12450 حسابداري 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12451 حقوق 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12452 مددكاري اجتماعي 40 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12453 مديريت امور بانكي 73 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12454 مديريت بازرگاني 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12455 مديريت صنعتي 45 - زن مرد دوره مجازي

با سوابق تحصيليصرفاً  12456 مديريت كسب و كار 50 - زن مرد دوره مجازي  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12457 آموزش زبان انگليسي 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12458 مترجمي زبان انگليسي 80 - زن مرد دوره مجازي
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  تهران –موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  -استان تهران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12459 مهندسي كامپيوتر 52 - زن مرد  دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12460 مديريت بازرگاني 52 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12461 مديريت دولتي 40 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12462 حقوق 80 - زن مرد  دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12463 مديريت بازرگاني 38 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12464 مديريت مالي 37 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  -استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12465 چند رسانه اي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12466 معماري داخلي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12467 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  12468 مهندسي صنايع 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12469 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12470 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12471 باستان شناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12472 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12473 تصويريارتباط  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12474 بازيگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12475 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12476 توليد سيما 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12477 سينما 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12478 طراحي صحنه 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12479 طراحي صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12480 طراحي لباس 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12481 طراحي و ساخت طال و جواهر 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  12482 عكاسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12483 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12484 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12485 نقاشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12486 نمايش عروسكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12487 هنر اسالمي 60 - زن مرد 

 شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  -استان چهارمحال و بختياري 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12611 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12612 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  12613 اقتصاد 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12614 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12615 حقوق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12616 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12617 كارداني حسابداري 50 - زن مرد 

 فردوس -غيرانتفاعي پيروزان موسسه  -استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12776 مهندسي عمران 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12777 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12778 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12779 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 

 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  -استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12780 مهندسي پزشكي 1 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12781 مهندسي صنايع 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12782 مهندسي عمران 1 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  12783 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12784 مهندسي معماري 1 - زن مرد 
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  مشهد –موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38059 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد  
 با آزمون 38060 علوم آزمايشگاهي - 30 زن مرد 
 با آزمون 38061 علوم تغذيه 30 - زن مرد 
 با آزمون 38062 علوم تغذيه - 30 زن مرد 
 30 - زن مرد 

علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل 
 كيفي و بهداشتي

 با آزمون 38063
 با آزمون 38064 فناوري اطالعات سالمت 30 - زن مرد 
 با آزمون 38065 فناوري اطالعات سالمت - 30 زن مرد 

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 

شرايط در بخش –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس ازپيوست

و براي انجام مصاحبه واتمام مرحله انتخاب رشته استخراج 
ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان

  اعالم خواهد شد).

 12 - - مرد
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف 

اسالمي و ارشاد گرايش فقه و مباني 
 حقوق اسالمي

 با آزمون 38286

 12 - - مرد
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف 

 و ارشاد گرايش قرآن و حديثاسالمي 
 با آزمون 38287

 12 - زن -

كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف 
اسالمي و ارشاد گرايش فقه و مباني 

محل تحصيل خواهران ( حقوق اسالمي
 )پرديس رضوان

 با آزمون 38288

 12 - زن -
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف 

 حديث اسالمي و ارشاد گرايش قرآن و
)محل تحصيل خواهران پرديس رضوان(

 با آزمون 38289

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13220 مهندسي برق 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13221 مهندسي پزشكي 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13222 مهندسي كامپيوتر 60 - - مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  13223 حسابداري 60 - - مرد   

شرايط در بخش –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس ازپيوست

اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و
ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان

 اعالم خواهد شد).

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13224 روانشناسي 60 - - مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13225 علوم تربيتي 45 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13226 علوم ورزشي 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13227 مديريت بازرگاني 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13228 مديريت مالي 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13229 مشاوره 60 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13230 آموزش زبان انگليسي 58 - - مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13231 مترجمي زبان انگليسي 40 - - مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13232 مهندسي برق 25 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13233 مهندسي پزشكي 60 - زن - تحصيل خواهران پرديس رضوانمحل 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13234 مهندسي كامپيوتر 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13235 حسابداري 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

شرايط در بخش –پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت داوطلبان اين رشته پس ازپيوست

اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و
ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان

 اعالم خواهد شد).

 60 - زن -
تحصيل خواهران محل ( روانشناسي

 )پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13236

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13237 علم اطالعات و دانش شناسي 20 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13238 علوم تربيتي 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13239 علوم ورزشي 60 - زن - رضوانمحل تحصيل خواهران پرديس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13240 مديريت بازرگاني 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13241 مديريت بيمه 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13242 مديريت مالي 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13243 مشاوره 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13244 آموزش زبان انگليسي 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13245 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13246 مهندسي اپتيك و ليزر 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13247 مهندسي برق 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  13248 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13249 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13250 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
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 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 13251 مهندسي عمران 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13252 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13253 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13254 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13255 مهندسي نقشه برداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13256 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13257 جامعه شناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13258 حسابداري 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  13259 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13260 زبان و ادبيات فارسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13261 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13262 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13263 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13264 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13265 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13266 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13267 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 مشهد -سجاد دانشگاه غيرانتفاعي  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13268 مهندسي انرژي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13269 مهندسي برق 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13270 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13271 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13272 صنايعمهندسي  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13273 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13274 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13275 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  13276 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13277 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13278 حقوق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13279 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13280 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13281 انگليسيآموزش زبان  30 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13282 جامعه شناسي 15 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13283 حسابداري 35 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13284 روانشناسي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13285 علوم تربيتي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13286 علوم قرآن و حديث 25 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13287 مترجمي زبان عربي 20 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13288 مديريت بازرگاني 20 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13289 مالياتيكارداني امور مالي و  60 - زن - 

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13290 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13291 مهندسي پزشكي 47 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13292 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13293 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13294 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13295 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13296 روانشناسي 55 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 13297 علوم ورزشي 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13298 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 



 
 

 321  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

  مشهد –موسسه غيرانتفاعي اسرار  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

سوابق تحصيليصرفاً با  13299 مهندسي انرژي 60 - زن مرد    
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13300 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13301 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13302 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13303 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13304 دولتيمديريت  60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13305 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13306 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  13307 مهندسي عمران 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13308 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13309 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13310 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13311 مهندسي نفت 60 - زن مرد 

 100 - زن مرد 
توليد و بهره برداري از گياهان كارداني 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13312

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13313 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13314 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13315 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13316 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38290 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13317 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13318 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13319 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13320 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13321 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13322 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  13323 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13324 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13325 معماري داخلي 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13326 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13327 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13328 مهندسي فضاي سبز 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13329 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13330 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13331 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13332 علوم ورزشي 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13333 گردشگري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13334 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13335 مديريت صنعتي 15 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  13336 آموزش زبان انگليسي 25 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13337 مترجمي زبان انگليسي 25 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13338 مهندسي برق 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13339 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13340 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13341 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13342 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13343 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13344 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13345 مشاوره 60 - زن مرد 
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  گناباد –موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13346 مهندسي عمران 6 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13347 مهندسي معماري 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13348 حقوق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13349 روانشناسي 30 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13350 حسابداري 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13351 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13352 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13353 گردشگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13354 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13355 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13356 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13357 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13358 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13359 رياضيات و كاربردها 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13360 فيزيك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13361 فيزيك مهندسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13362 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  13363 مهندسي عمران 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13364 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13365 مهندسي معماري 63 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13366 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13367 علوم ورزشي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13368 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38291 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13369 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13370 مددكاري اجتماعي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13371 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13372 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13373 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13374 مشاوره 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38292 روانشناسي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13375 مهندسي كامپيوتر 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13376 حسابداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13377 علوم سياسي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13378 علوم ورزشي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13379 فقه و مباني حقوق اسالمي 17 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13380 مددكاري اجتماعي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13381 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13382 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13383 حسابداريكارداني  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13384 كارداني مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13385 كارداني هتلداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13386 ارتباط تصويري 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13387 آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13388 زبان و ادبيات انگليسي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13389 مترجمي زبان انگليسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13390 كارداني آموزش زبان انگليسي 10 - زن مرد 
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  قوچان –موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13391 مهندسي عمران 25 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13392 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13393 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13394 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13395 علوم تربيتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13396 علوم ورزشي 25 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  13397 مديريت مالي 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13398 كارداني حسابداري 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13399 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13400 نوازندگي موسيقي ايراني 20 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13401 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13402 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13403 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13404 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13405 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13406 علوم ورزشي 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13407 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13408 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13409 عمرانمهندسي  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13410 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13411 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13412 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  13413 كارداني معماري 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13414 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13415 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13416 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13417 فقه و مباني حقوق اسالمي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13418 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13419 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13420 مهندسي نقشه برداري 60 - زن مرد  

تحصيلي صرفاً با سوابق 13421 زيست فناوري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13422 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13423 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13424 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13425 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13426 گردشگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13427 مددكاري اجتماعي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13428 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13429 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13430 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13431 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13432 هتلداري 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38293 روانشناسي 18 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  13433 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13434 مهندسي شهرسازي 44 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13435 مهندسي صنايع 44 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13436 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13437 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13438 حسابداري 60 - زن مرد 
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  گلبهار –موسسه غيرانتفاعي سناباد  -استان خراسان رضوي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13439 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13440 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13441 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13442 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13443 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13444 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13445 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38294 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13446 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13447 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13448 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13449 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13450 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13451 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13452 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13453 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13454 گردشگري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13455 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13456 مديريت مالي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13457 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13458 هتلداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13459 كارداني حرفه اي گردشگري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13460 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13461 حسابداري 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13462 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13463 فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13464 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13465 دولتيمديريت  30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13466 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13467 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13468 مشاوره 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13469 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13470 چند رسانه اي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13471 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13472 حسابداري 30 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  13473 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13474 ادبيات نمايشي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13475 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13476 نقاشي 36 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13477 نوازندگي موسيقي ايراني 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13478 نوازندگي موسيقي جهاني 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38066 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد  

 با آزمون 38295 روانشناسي 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13479 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13480 زيست فناوري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13481 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13482 حسابداري 45 - زن مرد 
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 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 13483 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13484 مديريت بيمه 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13485 مديريت مالي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13486 ارتباط تصويري 50 - زن مرد 

 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  -استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13487 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13488 مهندسي عمران 43 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13489 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13490 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13491 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13492 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13493 علوم ورزشي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13494 طراحي لباس 40 - زن مرد 

 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  -استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13610 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13611 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13612 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13613 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13614 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13615 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13616 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  13617 مهندسي هوافضا 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13618 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13619 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13620 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13621 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13622 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13623 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13624 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 

 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  -استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13625 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13626 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13627 روانشناسي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13628 فقه و مباني حقوق اسالمي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13629 مديريت امور بانكي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13630 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13631 مديريت دولتي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13632 مديريت مالي 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13633 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13634 كارداني بيمه 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13635 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13636 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14060 اقتصاد 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14061 تاريخ اسالم 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14062 علوم تربيتي 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14063 علوم قرآن و حديث 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14064 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  14065 فلسفه و كالم اسالمي 40 - زن مرد   
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  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد دزفول) -استان خوزستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14066 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14067 قرآن و حديثعلوم  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14068 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 

 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14069 مهندسي برق 12 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  14070 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14071 مهندسي مكانيك 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14072 كاردان فني الكترونيك 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14073 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14074 معماري داخلي 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14075 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14076 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14077 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14078 مهندسي معماري 52 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14079 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14080 روانشناسي 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14081 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14082 مديريت دولتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14083 مديريت صنعتي 32 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14084 مشاوره 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14085 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14086 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14087 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14088 مهندسي صنايع 21 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14089 مهندسي كامپيوتر 21 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  14090 كارداني بهره برداري پااليش گاز 100 - زن مرد   

 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14091 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14092 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14093 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14094 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14095 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14096 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14097 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14098 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 

 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  -استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14099 مهندسي عمران 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14100 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14101 مهندسي مواد و متالورژي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14102 مهندسي نفت 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14103 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 

 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  -استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14223 مهندسي ايمني صنعتي 20 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  14224 مهندسي برق 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14225 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14226 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14227 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14228 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
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 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  - استان زنجان ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 14229 حسابداري 50 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14230 حقوق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14231 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14232 علوم ورزشي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14233 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14234 طراحي لباس 20 - زن مرد 

 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  -استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14235 مهندسي برق 13 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14236 مهندسي پزشكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14237 مهندسي صنايع 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14238 مهندسي عمران 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14239 مهندسي كامپيوتر 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14240 مهندسي معماري 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14241 مهندسي مكانيك 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14242 كارداني صنايع غذايي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14243 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14244 اسالميفقه و مباني حقوق  40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14245 مديريت بازرگاني 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14246 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14247 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14248 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) -استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14249 مهندسي ايمني صنعتي 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14250 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  14251 مهندسي عمران 35 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14252 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14253 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14254 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14255 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14256 بازرگانيمديريت  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14257 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14258 مديريت مالي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14259 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  14260 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14261 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14262 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14421 علوم مهندسي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14422 معماري داخلي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14423 مهندسي ايمني صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14424 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14425 مهندسي پزشكي 80 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 14426 مهندسي صنايع 80 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14427 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14428 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14429 مهندسي معماري 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14430 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14431 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14432 كارداني شهرسازي 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14433 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14434 كارداني معماري 100 - زن مرد 
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 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي -سمنان استان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 14435 حسابداري 80 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14436 حقوق 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14437 روانشناسي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14438 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14439 علوم سياسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14440 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14441 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14442 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14443 مديريت بيمه 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14444 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14445 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  14446 مديريت مالي 80 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14447 مشاوره 60 - زن مرد 

 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14448 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14449 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  14450 مهندسي عمران 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14451 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14452 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14453 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14454 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14455 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14456 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14457 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14458 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14459 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14460 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14461 مديريت مالي 60 - زن مرد 

 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14462 مهندسي عمران 60 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  14463 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد   

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14464 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14465 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14466 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14467 معماريمهندسي  40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14468 كارداني معماري 30 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي شاهرود -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14469 مهندسي عمران 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14470 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14471 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14472 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14473 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14474 روانشناسي 50 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  14475 مشاوره 20 - زن مرد   

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14476 معماري داخلي 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14477 مهندسي برق 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14478 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14479 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
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 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  -استان سمنان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

  تحصيليصرفاً با سوابق  14480 مهندسي معماري 40 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14481 مهندسي نقشه برداري 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14482 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14483 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14484 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14485 مديريت مالي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14486 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14487 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14488 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 سمنان -فضيلت موسسه غيرانتفاعي  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14489 اقتصاد 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14490 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14491 حقوق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14492 مديريت بازرگاني 35 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 14493 مديريت صنعتي 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14494 مديريت مالي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14495 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14496 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  14497 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد   

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14498 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14499 حسابداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14500 روانشناسي 80 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 14501 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14502 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14503 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  -استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14504 اقتصاد 8 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14505 حسابداري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14506 حقوق 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14507 علوم سياسي 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14508 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14509 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14510 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14511 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14512 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14513 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار -استان سيستان وبلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14844 مهندسي عمران 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14845 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14846 مهندسي معدن 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14847 مهندسي معماري 48 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14848 اقتصاد 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14849 حقوق 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14850 علوم تربيتي 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14851 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14852 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14853 مديريت صنعتي 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14854 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن مرد 
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  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد زاهدان) -استان سيستان و بلوچستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14855 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد  شرايط در بخش پيوست ها-2تحصيل رايگان -1

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 شرايط در بخش پيوست ها-3امامي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14856 فقه و حقوق امامي 50 - زن مرد

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 شرايط در بخش پيوست ها-3حنفي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14857 فقه و حقوق حنفي 50 - زن مرد

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  -استان سيستان وبلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14858 حسابداري 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14859 علوم ورزشي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14860 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14861 كارداني امور دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14862 كارداني حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14863 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14864 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14865 كارداني مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  -استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14866 مهندسي برق 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14867 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14868 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14869 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14870 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14871 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14872 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14873 حقوق 50 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  14874 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14875 علوم ورزشي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14876 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14877 مديريت دولتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14878 مديريت مالي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14879 مشاوره 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14880 كارداني امور مالي و مالياتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14881 كارداني حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14882 كارداني مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15304 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15305 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15306 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15307 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15308 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15309 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15310 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15311 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15312 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15313 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15314 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15315 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15316 روانشناسي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  15317 علوم ورزشي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15318 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15319 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15320 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15321 مديريت مالي 60 - زن مرد 
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 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15322 مشاوره 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15323 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15324 طراحي لباس 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15325 نقاشي 60 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15326 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15327 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15328 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15329 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15330 كارداني معماري 100 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15331

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15332 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15333 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15334 طراحي صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15335 عكاسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15336 نقاشي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15337 كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15338 كارداني هنرهاي تجسمي گرافيك 100 - زن مرد 

 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  -استان فارس 
تحصيليصرفاً با سوابق  15339 مهندسي صنايع 30 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15340 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15341 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15342 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15343 علوم ورزشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15344 بازرگانيمديريت  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15345 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15346 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15347 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15348 تصويري ارتباط 30 - زن مرد 

 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15349 مهندسي شيمي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15350 مهندسي نفت 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15351 شيمي كاربردي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15352 كارداني شيمي آزمايشگاهي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15353 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15354 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15355 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15356 مهندسي انرژي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15357 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15358 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15359 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15360 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15361 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15362 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15363 مهندسي نقشه برداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15364 جوشكاريكارداني فني  100 - زن مرد 

 30 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15365

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15366 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
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 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  -استان فارس  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15367 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15368 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15369 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15370 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15371 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15372 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15373 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15374 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15375 گردشگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15376 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15377 صنايعمهندسي  10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15378 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15379 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15380 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  15381 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15382 حقوق 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15383 روانشناسي 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15384 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  -استان فارس 
با سوابق تحصيليصرفاً  15385 معماري داخلي 35 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15386 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15387 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15388 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15389 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15390 ادبيات فارسيزبان و  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15391 علوم ورزشي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15392 مديريت بازرگاني 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15393 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15394 زبان و ادبيات انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15395 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15396 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15397 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15398 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15399 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15400 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15401 مهندسي ماشين هاي ريلي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15402 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15403 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15404 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15405 زيست فناوري 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15406 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15407 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15408 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15409 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15410 زبان و ادبيات فارسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15411 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15412 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15413 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
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 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز -استان فارس  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15414 مديريت امور گمركي 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15415 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15416 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15417 مديريت كسب و كار 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15418 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15419 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15420 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15421 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15422 انگليسيآموزش زبان  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15423 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15424 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15425 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد 

 غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران)موسسه  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15426 مهندسي كامپيوتر 60 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15427 زيست شناسي جانوري 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15428 زيست فناوري 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15429 حسابداري 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15430 حقوق 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15431 روانشناسي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15432 علوم تربيتي 30 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15433 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن - 
سوابق تحصيليصرفاً با  15434 مديريت امور بانكي 60 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15435 مديريت بازرگاني 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15436 مديريت مالي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15437 مشاوره 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15438 كارداني امور بانكي 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15439 كارداني بيمه 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15440 كارداني حسابداري 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15441 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15442 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن - 

 شيرازموسسه غيرانتفاعي هنر  -استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15443 مهندسي معماري 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15444 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15445 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15446 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15447 طراحي لباس 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15448 عكاسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15449 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15450 نقاشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15451 هنر اسالمي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15452 كارداني انيميشن 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15453 كارداني هنر سفالگري 100 - زن مرد 

 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 
 با آزمون 38067 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد  

 با آزمون 38068 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 5 - زن مرد 

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 با آزمون 38069
 با آزمون 38070 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15547 معماري داخلي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15548 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15549 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 
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 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  -استان قزوين  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15550 مهندسي صنايع 50 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15551 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15552 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15553 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15554 حقوق 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  15555 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15556 مددكاري اجتماعي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15557 مديريت امور بانكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15558 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15559 مديريت صنعتي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15560 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15561 آموزش زبان انگليسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15562 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد 

 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجاء  -استان قزوين 
تحصيلي صرفاً با سوابق 15563 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15564 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15565 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15566 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15567 اقتصاد 53 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15568 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15569 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15570 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15571 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15572 گردشگري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15573 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15574 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15575 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15576 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15577 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15578 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15579 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15580 علوم كامپيوتر 42 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15581 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15582 مهندسي شهرسازي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15583 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15584 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15585 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15586 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15587 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15588 حسابداري 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15589 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15590 صنعتيمديريت  50 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15591 مديريت مالي 50 - زن مرد 

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15592 مهندسي برق 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15593 مهندسي پزشكي 40 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15594 مهندسي كامپيوتر 29 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15595 مهندسي مواد و متالورژي 5 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15596 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
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  آبيك –موسسه غيرانتفاعي اوج  -استان قزوين 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
نيمسالپذيرش  كدرشته   عنوان رشته 

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15597 مهندسي صنايع 18 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15598 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15599 مهندسي كامپيوتر 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15600 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15601 مهندسي هوافضا 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15602 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15603 حسابداري 50 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15604 كارداني حسابداري 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15605 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  -استان قزوين 
 با آزمون 38296 روانشناسي 18 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15606 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15607 الكترونيككاردان فني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15608 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15609 كارداني معماري 100 - زن مرد 

 50 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
تحصيليصرفاً با سوابق  15610  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15611 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15612 علوم تربيتي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15613 مديريت امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15614 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15615 مديريت مالي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15616 مشاوره 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15617 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15618 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15619 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15620 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15621 مهندسي برق 22 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15622 مهندسي صنايع 18 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15623 مهندسي عمران 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15624 مهندسي كامپيوتر 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15625 مهندسي معماري 17 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15626 مهندسي مكانيك 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15627 حسابداري 23 - زن مرد 

 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  -قزوين استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15628 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15629 مهندسي پزشكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15630 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15631 مهندسي كامپيوتر 32 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15632 حسابداري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15633 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15634 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15635 علوم سياسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15636 علوم ورزشي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15637 مديريت امور بانكي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15638 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15639 مديريت مالي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15640 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15641 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15642 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
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  قزوين –موسسه غيرانتفاعي سهروردي  -استان قزوين 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 38297 روانشناسي 17 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15643 حسابداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15644 حقوق 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15645 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15646 مديريت مالي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15647 كارداني بيمه 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15648 كارداني حسابداري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15649 كارداني مديريت بازرگاني 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15650 آموزش زبان انگليسي 15 - زن مرد 

 قزوين -غيرانتفاعي عالمه دهخدا موسسه  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15651 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15652 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15653 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15654 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15655 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15656 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15657 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15658 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 

 قزوين -رفيعي  موسسه غيرانتفاعي عالمه -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15659 مهندسي برق 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15660 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15661 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15662 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15663 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15664 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15665 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15666 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15667 مهندسي صنايع 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15668 اقتصاد 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15669 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15670 حقوق 70 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15671 روانشناسي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15672 علوم ورزشي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15673 فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15674 گردشگري 15 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15675 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15676 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15677 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15678 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15679 كارداني حرفه اي گردشگري 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15680 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15681 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15682 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15683 طراحي صنعتي 20 - زن مرد   

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15684 مهندسي شهرسازي 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15685 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15686 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15687 معماريكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15688 حسابداري 30 - زن مرد 
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 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  -استان قزوين  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15689 روانشناسي 30 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15690 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15691 مديريت بيمه 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15692 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15693 مديريت مالي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15694 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15695 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي كار -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15696 مهندسي ايمني صنعتي 50 - زن مرد  محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15697 مهندسي برق 10 - زن مرد واحد قزوينمحل تحصيل 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15698 مهندسي صنايع 15 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15699 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15700 معماريمهندسي  20 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15701 مهندسي مكانيك 23 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15702 مهندسي نساجي 7 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

تحصيليصرفاً با سوابق  15703 كارداني معماري 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15704 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15705 حسابداري 40 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15706 حقوق 80 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15707 روانشناسي 80 - زن مرد قزوينمحل تحصيل واحد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15708 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15709 مديريت دولتي 10 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15710 مديريت صنعتي 10 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15711 مديريت مالي 10 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15712 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

با سوابق تحصيلي صرفاً 15713 كارداني حسابداري 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15714 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15715 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15716 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15717 مترجمي زبان انگليسي 25 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين

 موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان -استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15718 حسابداري 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15719 حقوق 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15720 روانشناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15721 علوم ورزشي 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15722 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  -استان قم 
تحصيلي صرفاً با سوابق 15781 شيعه شناسي 80 - زن مرد  دوره مجازي  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15782 فقه و مباني حقوق اسالمي 80 - زن مرد دوره مجازي

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  -استان قم 

 60 - زن مرد  اين رشته ويژه طالب است.
زبان انگليسي ويژه دانشجويان مطالعات 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15783

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15784 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15785 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15786 مهندسي پزشكي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15787 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15788 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15789 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15790 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
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 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  -استان قم  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 15791 مهندسي معماري 80 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15792 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15793 زيست فناوري 80 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 15794 حسابداري 80 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15795 روانشناسي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15796 علوم ورزشي 80 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15797 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15798 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15799 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15800 مديريت كسب و كار 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15801 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15802 مشاوره 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  15803 كارداني حسابداري 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15804 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15805 روانشناسي 80 - زن مرد  دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15806 علوم حديث 35 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15807 علوم قرآن و حديث 80 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15808 فقه و مباني حقوق اسالمي 70 - زن مرد دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15809 روانشناسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد قم

سوابق تحصيليصرفاً با  15810 علوم قرآن و حديث 25 - زن مرد محل تحصيل واحد قم  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15811 فقه و مباني حقوق اسالمي 25 - زن مرد محل تحصيل واحد قم

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  -استان قم 
براي كسب اطالع از شرايط تحصيل رايگان به نشاني مندرج 

با سوابق تحصيليصرفاً  15812 اقتصاد 45 - زن مرد  هاي دفترچه مراجعه شود.در بخش پيوست  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15813 فقه و مباني حقوق اسالمي 45 - زن مرد 

براي كسب اطالع از شرايط تحصيل رايگان به نشاني مندرج 
 هاي دفترچه مراجعه شود.در بخش پيوست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15814 فلسفه 45 - زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15815 آموزش زبان انگليسي 45 - زن مرد 

 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15816 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15817 علوم قرآن و حديث 50 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  15818 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15819 فلسفه و كالم اسالمي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15820 مترجمي زبان عربي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15821 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  -دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15822 روانشناسي 60 - زن -  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15823 علوم تربيتي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15824 علوم قرآن و حديث 60 - زن - 
سوابق تحصيليصرفاً با  15825 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15826 فلسفه و حكمت اسالمي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15827 فلسفه و عرفان اسالمي 60 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15828 مشاوره 60 - زن - 

 قم -موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15829 معارف اسالمي 80 - زن مرد  محل تحصيل مركز آموزش مجازي - دوره مجازي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15830 معارف اسالمي و اخالق 70 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15831 اديانمعارف اسالمي و  35 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15832 معارف اسالمي و تاريخ 35 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15833 معارف اسالمي و علوم تربيتي 80 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15834 معارف اسالمي و علوم قرآني 80 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15835 معارف اسالمي و كالم 40 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي -دوره مجازي 
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  قم –موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  -استان قم 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15836 علوم قرآن و حديث 21 - زن مرد  

 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15837 معماري داخلي 23 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15838 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15839 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15840 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15841 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15842 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15843 مهندسي كامپيوتر 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15844 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15845 مهندسي نقشه برداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15846 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15847 ارتباطات و فناوري اطالعاتكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15848 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 

 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15849 مهندسي عمران 25 - زن مرد  

تحصيليصرفاً با سوابق  15850 مهندسي معماري 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15851 مهندسي نقشه برداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15852 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15853 كارداني نقشه برداري ژيودزي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15854 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15855 ادبيات نمايشي 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15856 نقاشي 15 - زن مرد 

 قم -موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15857 شيعه شناسي 20 - زن -  

سوابق تحصيليصرفاً با  15858 علوم قرآن و حديث 60 - زن -   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15859 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - زن - 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15860 كارداني تربيت معلم قرآن كريم 100 - زن - 

 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  -استان قم 
تحصيلي صرفاً با سوابق 15861 مهندسي صنايع 5 - - مرد  محل تحصيل واحد برادران  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15862 حسابداري 60 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15863 حقوق 60 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15864 روانشناسي 60 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15865 زبان و ادبيات فارسي 3 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15866 علوم تربيتي 60 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15867 علوم قرآن و حديث 3 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15868 علوم ورزشي 60 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15869 مددكاري اجتماعي 30 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15870 مديريت بازرگاني 50 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15871 مديريت دولتي 2 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15872 مديريت مالي 30 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15873 مشاوره 40 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15874 كارداني علوم قضايي 10 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15875 آموزش زبان انگليسي 30 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15876 مترجمي زبان انگليسي 45 - - مرد محل تحصيل واحد برادران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15877 مهندسي صنايع 5 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15878 حسابداري 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15879 حقوق 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15880 روانشناسي 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15881 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15882 علوم تربيتي 60 - زن - تحصيل واحد خواهرانمحل 



 
 

 340  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  -استان قم  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15883 حديثعلوم قرآن و  3 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15884 علوم ورزشي 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15885 مددكاري اجتماعي 30 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

تحصيليصرفاً با سوابق  15886 مديريت بازرگاني 50 - زن - محل تحصيل واحد خواهران  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15887 مديريت مالي 30 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15888 مشاوره 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15889 كارداني علوم قضايي 10 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15890 آموزش زبان انگليسي 30 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15891 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  -استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15892 ادبيات نمايشي 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15893 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15894 عكاسي 60 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد سنندج) -استان كردستان 
تحصيليصرفاً با سوابق  16087 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد  شرايط در بخش پيوست ها-2تحصيل رايگان -1  

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 شرايط در بخش پيوست ها-3امامي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16088 فقه و حقوق امامي 50 - زن مرد

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 شرايط در بخش پيوست ها-3شافعي 

با سوابق تحصيلي صرفاً 16089 فقه و حقوق شافعي 60 - زن مرد  

 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  -استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16090 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16091 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16092 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16093 كارداني معماري 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16094 حسابداري 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16095 كارداني حسابداري 10 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16096 كارداني طراحي پوشاك 60 - زن مرد 

 سنندج -دانش موسسه غيرانتفاعي توسعه  -استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16097 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16098 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16099 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16100 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16101 معماري مهندسي 20 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16427 مهندسي برق 45 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16428 مهندسي شهرسازي 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16429 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16430 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16431 مهندسي معماري 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16432 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16433 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16434 حسابداري 45 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16435 علوم ورزشي 42 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16436 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16437 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16438 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 
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  جيرفت –موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  -استان كرمان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

با سوابق تحصيليصرفاً  16439 مهندسي برق 25 - زن مرد    
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16440 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16441 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16442 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16443 علوم ورزشي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16444 دولتيمديريت  60 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16445 حسابداري 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16446 روانشناسي 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16447 مديريت امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16448 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16449 مديريت دولتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16450 كارداني حسابداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16451 طراحي لباس 55 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16452 رياضيات و كاربردها 6 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16453 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16454 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16455 مهندسي نقشه برداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16456 شهرسازيكارداني  50 - زن مرد 

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16457 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16458 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16459 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16460 مهندسي عمران 52 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16461 مهندسي كامپيوتر 52 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16462 مهندسي معدن 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16463 مهندسي معماري 52 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  16464 حسابداري 52 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16465 حقوق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16466 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16467 مرمت بناهاي تاريخي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16468 آموزش زبان انگليسي 50 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16469 مهندسي عمران 7 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16470 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16471 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16472 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16473 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16474 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16475 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16476 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16477 حسابداريكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16478 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16479 مهندسي ساخت و توليد 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16480 كامپيوترمهندسي  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16481 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16482 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16483 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
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 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) -استان كرمان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 16484 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 100 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16485 اقتصاد 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16486 حسابداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16487 روانشناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16488 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16489 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 

 غيرانتفاعي كيمياي كرمانموسسه  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16490 مهندسي ايمني صنعتي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16491 مهندسي برق 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16492 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16493 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16494 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16495 مهندسي مكانيك 36 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16496 علوم و مهندسي باغباني 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16497 حسابداري 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  16498 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16499 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16500 علوم ورزشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16501 گردشگري 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16502 كارداني امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16503 انگليسيآموزش زبان  40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16504 زبان و ادبيات انگليسي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16505 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  -استان كرمان 
تحصيليصرفاً با سوابق  16506 حسابداري 30 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16507 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16508 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16509 اقتصاد 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16510 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16511 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16512 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16513 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  16514 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16515 مديريت مالي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16516 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16517 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 16518 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد   

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  -استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16519 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16520 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16521 مهندسي مكانيك 23 - زن مرد 

 كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  موسسه غيرانتفاعي -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16736 معماري داخلي 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16737 مهندسي برق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16738 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 10 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  16739 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16740 مهندسي شيمي 17 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16741 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16742 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
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 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 16743 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16744 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16745 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16746 مهندسي نقشه برداري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16747 جغرافيا 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16748 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16749 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16750 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16751 مديريت كسب و كار 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16752 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16753 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16754 مهندسي برق 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16755 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16756 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16757 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16758 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16759 شيمي محض 6 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16760 كارداني شيمي آزمايشگاهي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16761 حقوق 47 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16762 مديريت دولتي 15 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 16763 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد   

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16764 مهندسي معماري 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16765 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16766 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16767 حقوق اسالميفقه و مباني  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16768 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16769 مديريت دولتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16770 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  16771 كارداني حسابداري 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16772 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16773 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16774 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد 

 كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب -استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16775 مهندسي عمران 9 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16776 مهندسي كامپيوتر 9 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16777 حسابداري 27 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16778 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد 

 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  -بويراحمد استان كهگيلويه و 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16892 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16893 كارداني شيمي آزمايشگاهي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16894 حسابداري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16895 بازرگانيمديريت  25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16896 مديريت بيمه 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16897 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16898 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد 

 گچساران -غيرانتفاعي فراز  موسسه -استان كهگيلويه و بويراحمد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16899 مهندسي برق 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16900 حسابداري 25 - زن مرد 
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 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  -استان كهگيلويه و بويراحمد  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 16901 روانشناسي 34 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16902 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16903 مديريت دولتي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16904 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16905 مشاوره 8 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد گنبدكاووس) -استان گلستان 
مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17080 فقه و حقوق امامي 30 - زن مرد  شرايط در بخش پيوست ها-3امامي 

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 شرايط در بخش پيوست ها-3حنفي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17081 فقه و حقوق حنفي 30 - زن مرد

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17082 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17083 جغرافيا 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17084 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17085 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17086 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17087 گردشگري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17088 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17089 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17090 مديريت صنعتي 17 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17091 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17092 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17093 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17094 كارداني حرفه اي گردشگري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17095 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17096 صنعتي كاربرديكارداني مديريت  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17097 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17098 مهندسي عمران 30 - زن مرد  

با سوابق تحصيليصرفاً  17099 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17100 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17101 حقوق 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17102 روانشناسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17103 علوم تربيتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17104 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17105 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17106 مديريت بيمه 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17107 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17108 مديريت كسب و كار 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17109 كارداني امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17110 كارداني امور مالي و مالياتي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17111 كارداني بيمه 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17112 كارداني حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17113 كارداني مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17114 كارداني آموزش زبان انگليسي 20 - زن مرد 

 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17115 مهندسي برق 50 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17116 مهندسي شهرسازي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17117 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17118 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17119 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
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 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  -استان گلستان  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 17120 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17121 مهندسي نقشه برداري 55 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17122 كارداني مخابرات 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17123 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17124 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17125 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17126 روانشناسي 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  17127 علوم تربيتي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17128 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17129 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17130 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17131 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17132 مديريت مالي 60 - زن مرد 

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17133 مهندسي عمران 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17134 باستان شناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17135 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17136 زبان و ادبيات فارسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17137 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17138 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17139 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17140 بانكيكارداني امور  5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17141 كارداني حسابداري 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17142 ارتباط تصويري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17143 مرمت بناهاي تاريخي 11 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  17144 كارداني باستان شناسي 5 - زن مرد   

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17145 مهندسي برق 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17146 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17147 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17148 عمرانمهندسي  35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17149 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17150 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17151 مهندسي نقشه برداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17152 كارداني نقشه برداري ژيودزي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17153 حسابداري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17154 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17155 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17156 مديريت امور بانكي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17157 بازرگانيمديريت  15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17158 مشاوره 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17159 ادبيات نمايشي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17160 بازيگري 40 - زن مرد 

 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17161 علوم مهندسي 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17162 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17163 مهندسي برق 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17164 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  17165 مهندسي صنايع 25 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17166 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17167 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17168 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17169 حسابداري 25 - زن مرد 
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  گرگان –موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  -استان گلستان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17170 مهندسي برق 40 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17171 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17172 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17173 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17174 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17175 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 17176 حسابداري 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17177 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17178 مشاوره 30 - زن مرد 

 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  -استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17179 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17180 معماريكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17181 علوم و مهندسي محيط زيست 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17182 حسابداري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17183 روانشناسي 40 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17184 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17185 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17186 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17347 مهندسي انرژي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17348 مهندسي برق 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17349 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17350 مهندسي ساخت و توليد 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17351 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17352 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17353 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17354 مهندسي معماري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17355 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17356 مهندسي هوافضا 21 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17357 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17358 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17359 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17360 مشاوره 60 - زن مرد 

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17361 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17362 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17363 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17364 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17365 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17366 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17367 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17368 مديريت بازرگاني 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17369 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17370 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17371 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوار العلوم  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17372 حسابداري 12 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17373 روانشناسي 38 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17374 مديريت بيمه 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17375 مديريت و بازرگاني دريايي 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17376 كارداني امور بانكي 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17377 كارداني حسابداري 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17378 هتلداري كارداني 34 - زن مرد 
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  رشت –موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان گيالن 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17379 مهندسي عمران 20 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17380 كامپيوترمهندسي  25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17381 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17382 مهندسي نقشه برداري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17383 كارداني معماري 100 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  17384 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17385 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17386 مديريت دولتي 20 - زن مرد 

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17387 مهندسي برق 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17388 مهندسي صنايع 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17389 مهندسي عمران 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17390 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17391 مهندسي معماري 43 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17392 كارداني معماري 2 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17393 مهندسي گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17394 حسابداري 35 - زن مرد 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17395 مهندسي برق 20 - زن مرد  

تحصيليصرفاً با سوابق  17396 مهندسي صنايع 26 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17397 مهندسي عمران 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17398 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17399 مهندسي معماري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17400 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17401 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17402 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17403 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17404 مديريت امور بانكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17405 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17406 مديريت بيمه 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17407 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17408 مديريت مالي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17409 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17410 مهندسي صنايع 4 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17411 مهندسي عمران 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17412 مهندسي كامپيوتر 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17413 مهندسي معماري 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17414 حسابداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17415 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17416 مديريت امور بانكي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17417 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17418 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17419 مديريت مالي 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17420 مشاوره 35 - زن مرد 

 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17421 مهندسي عمران 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17422 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17423 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17424 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17425 روانشناسي 60 - زن مرد 
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 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  -استان گيالن  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 17426 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17427 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17428 گردشگري 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  17429 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17430 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17431 مديريت صنعتي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17432 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17433 مديريت مالي 30 - زن مرد 

 رشت -غيرانتفاعي كادوس موسسه  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17434 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17435 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17436 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17437 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17438 مهندسي معماري 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17439 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17440 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17441 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17442 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17443 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17444 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17445 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17446 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17447 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17448 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17449 روانشناسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17450 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17451 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17452 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17453 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17454 مهندسي انرژي 6 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17455 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17456 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17457 كاردان فني الكترونيك 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  17458 كارداني فني جوشكاري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17459 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17460 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد 

 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17461 مهندسي برق 40 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17462 صنايعمهندسي  15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17463 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17464 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17465 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17466 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17467 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17468 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17469 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17470 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17471 علوم ورزشي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17472 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
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 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  -استان گيالن  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 17473 فرهنگي و هنريمديريت  15 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17474 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17475 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17476 طراحي لباس 40 - زن مرد 

 غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليموسسه  -استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17477 مهندسي عمران 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17478 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17479 مهندسي معماري 30 - زن مرد 

 20 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 به گروه كشاورزي است)متعلق 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17480

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17481 اقتصاد 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17482 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17483 علوم ورزشي 45 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  17484 مديريت بازرگاني 25 - زن مرد   

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17674 مهندسي برق 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17675 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17676 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17677 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17678 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17679 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17680 روانشناسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17681 گردشگري 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17682 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17683 مهندسي برق 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17684 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17685 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17686 حقوق 60 - زن مرد 

 پلدختر لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17687 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد  

سوابق تحصيلي صرفاً با 17688 حسابداري 35 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17689 روانشناسي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17690 علوم ورزشي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17691 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17692 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17693 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  -استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17694 مهندسي عمران 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17695 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17696 مهندسي معماري 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17697 مهندسي نقشه برداري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17698 حسابداري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17699 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17700 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -مازندران استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17963 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17964 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17965 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  17966 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد   



 
 

 350  

 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -استان مازندران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 17967 مهندسي شيمي 60 - زن مرد
تحصيليصرفاً با سوابق  17968 مهندسي صنايع 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17969 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17970 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17971 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17972 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17973 نقشه برداريمهندسي  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17974 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17975 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17976 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17977 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17978 علوم قضايي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17979 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17980 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17981 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17982 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17983 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17984 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17985 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17986 مهندسي انرژي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17987 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17988 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17989 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  17990 مهندسي عمران 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17991 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17992 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17993 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17994 علوم و مهندسي جنگل 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17995 علوم و مهندسي شيالت 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17996 علوم و مهندسي محيط زيست 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17997 اقتصاد 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17998 حسابداري 60 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 17999 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18000 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18001 علوم قضايي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18002 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18003 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18004 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18005 مديريت صنعتي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18006 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18007 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18008 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18009 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18010 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18011 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18012 علوم مهندسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18013 معماري داخلي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18014 مهندسي انرژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18015 مهندسي برق 60 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 18016 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد   
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 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  -استان مازندران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 18017 مهندسي ساخت و توليد 60 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18018 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18019 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18020 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18021 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18022 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18023 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18024 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18025 مهندسي برق 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18026 عمرانمهندسي  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18027 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18028 علوم و مهندسي باغباني 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18029 حسابداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18030 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18031 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18032 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18033 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي آمل -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18034 داخليمعماري  30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18035 مهندسي برق 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18036 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18037 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18038 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18039 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18040 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18041 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18042 علوم تربيتي 40 - زن مرد 
سوابق تحصيلي صرفاً با 18043 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18044 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18045 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18046 مهندسي انرژي 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18047 برقمهندسي  60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18048 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18049 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18050 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18051 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18052 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18053 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18054 مهندسي نقشه برداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18055 حسابداري 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  18056 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18057 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18058 مديريت امور بانكي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18059 مديريت بازرگاني 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18060 مديريت كسب و كار 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18061 مديريت مالي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18062 مشاوره 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18063 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18064 كارداني طراحي پوشاك 100 - زن مرد 
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  ساري –موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18065 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد  
تحصيليصرفاً با سوابق  18066 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18067 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18068 اقتصاد 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18069 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18070 حقوق 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18071 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18072 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18073 فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18074 مديريت امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18075 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18076 مديريت بيمه 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18077 مديريت دولتي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18078 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18079 مديريت مالي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18080 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18081 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18082 سينما 33 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18083 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18084 مهندسي شيمي 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18085 كارداني آمار 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18086 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18087 زيست فناوري 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18088 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18089 شيمي محض 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18090 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18091 كارداني شيمي آزمايشگاهي 100 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 18092 كارداني صنايع غذايي 100 - زن مرد   

 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18093 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18094 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18095 حسابداري 70 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 18096 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18097 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18098 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18099 مديريت صنعتي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18100 كارداني حسابداري 30 - زن مرد 

 فريدون كنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18101 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18102 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18103 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18104 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18105 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18106 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18107 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18108 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18109 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18110 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18111 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18112 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18113 مديريت بازرگاني 50 - زن مرد 
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  چالوس –ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18114 مهندسي برق 17 - زن مرد  
تحصيليصرفاً با سوابق  18115 مهندسي پزشكي 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18116 مهندسي صنايع 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18117 مهندسي عمران 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18118 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18119 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18120 برداريمهندسي نقشه  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18121 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18122 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18123 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18124 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18125 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18126 مديريت مالي 15 - زن مرد 

 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18127 مهندسي صنايع 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18128 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18129 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18130 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18131 كارداني معماري 100 - زن مرد 

 29 - زن مرد 
مهندسي صنايع غذايي(اين رشته علوم و 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18132

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18133 مهندسي علوم دامي 10 - زن مرد 

 100 - زن مرد 
كارداني امور زراعي و باغي تكنولوژي 

 توليدات باغي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18134

 100 - زن مرد 
امور زراعي و باغي تكنولوژي كارداني 

 توليدات زراعي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18135

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18136 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18137 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 

 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18138 برق مهندسي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18139 مهندسي عمران 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18140 مهندسي معماري 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18141 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 18142 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18143 كارداني معماري 100 - زن مرد 

 10 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18144

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18145 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18146 حسابداريكارداني  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18147 كارداني طراحي پوشاك 100 - زن مرد 

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18148 مهندسي برق 35 - زن مرد  

تحصيليصرفاً با سوابق  18149 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18150 مهندسي صنايع 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18151 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18152 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18153 علوم و مهندسي شيالت 15 - زن مرد 

 40 - زن مرد 
مهندسي صنايع غذايي(اين رشته علوم و 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18154

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18155 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18156 روانشناسي 60 - زن مرد 
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 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  -استان مازندران  ادامه

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 18157 مديريت امور بانكي 35 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18158 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18159 مديريت صنعتي 27 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18160 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18161 مشاوره 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18162 آموزش زبان انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18163 زبان و ادبيات انگليسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18164 انگليسيمترجمي زبان  40 - زن مرد 

 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18165 مهندسي عمران 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18166 اقتصاد 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18167 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18168 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18169 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18170 مديريت امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18171 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18172 مديريت دولتي 30 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18173 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18174 مديريت مالي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18175 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18176 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18177 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18178 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18179 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18180 مهندسي معماري 55 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18181 علوم و مهندسي خاك 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18182 حسابداري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18183 حقوق 50 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18184 روانشناسي 50 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18185 گردشگري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18186 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18187 مديريت بازرگاني 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18188 مديريت كسب و كار 53 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18189 ماليمديريت  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18190 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18191 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18192 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 رامسر -رحمان  موسسه غيرانتفاعي -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18193 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18194 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18195 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18196 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18197 مهندسي نقشه برداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18198 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18199 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18200 حسابداري 60 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  18201 روانشناسي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18202 علوم ورزشي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18203 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18204 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18205 آموزش زبان انگليسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18206 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد 
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  تنكابن –موسسه غيرانتفاعي رودكي  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18207 علوم و مهندسي شيالت 10 - زن مرد  

 30 - زن مرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18208

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18209 مهندسي علوم دامي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18210 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18211 مالياتيكارداني امور مالي و  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18212 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18213 كارداني حرفه اي گردشگري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18214 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 ساري -روزبهان موسسه غيرانتفاعي  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18215 معماري داخلي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18216 مهندسي برق 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18217 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18218 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18219 عمرانمهندسي  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18220 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18221 مهندسي معماري 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18222 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18223 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18224 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18225 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18226 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18227 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18228 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18229 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18230 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18231 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18232 علوم ورزشي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18233 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18234 مديريت دولتي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18235 مديريت صنعتي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18236 مديريت مالي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18237 مشاوره 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18238 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18239 ارتباط تصويري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18240 بازيگري 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18241 سينما 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18242 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18243 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18244 مهندسي صنايع 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18245 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18246 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18247 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18248 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18249 ساختمانكارداني كارهاي عمومي  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18250 كارداني نقشه برداري ژيودزي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18251 حسابداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18252 روانشناسي 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18253 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18254 مديريت دولتي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18255 مديريت مالي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18256 مشاوره 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18257 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
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  آمل –موسسه غيرانتفاعي سبز  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18258 مهندسي عمران 22 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18259 مهندسي معماري 22 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18260 حسابداري 24 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18261 روانشناسي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18262 علوم ارتباطات اجتماعي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18263 مديريت صنعتي 19 - زن مرد 

 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18264 مهندسي صنايع 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18265 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18266 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18267 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18268 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18269 علوم تربيتي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18270 مديريت امور بانكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18271 مديريت بازرگاني 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18272 مديريت بيمه 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18273 مديريت صنعتي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18274 كارداني امور بانكي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18275 كارداني امور مالي و مالياتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18276 كارداني بيمه 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18277 حسابداريكارداني  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18278 كارداني مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18279 مهندسي پزشكي 30 - زن مرد  

تحصيليصرفاً با سوابق  18280 بهداشت مواد غذايي 35 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18281 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18282 زيست شناسي گياهي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18283 زيست فناوري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18284 مهندسي اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18285 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18286 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 100 - زن مرد 

 100 - زن مرد 
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان 

 دارويي و معطر
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18287

با سوابق تحصيليصرفاً  18288 روانشناسي 32 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18289 علوم سياسي 1 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18290 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18291 مديريت دولتي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18292 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد 

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18293 مهندسي عمران 23 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18294 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18295 مهندسي معماري 27 - زن مرد 

سوابق تحصيليصرفاً با  18296 حسابداري 50 - زن مرد   

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18297 علوم تربيتي 60 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18298 علوم ورزشي 32 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18299 فقه و مباني حقوق اسالمي 23 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18300 مديريت مالي 5 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18301 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18302 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18303 ارتباط تصويري 25 - زن مرد 
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  قايمشهر –موسسه غيرانتفاعي صالحان  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
نيمسالپذيرش  كدرشته   عنوان رشته 

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18304 مهندسي برق 42 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18305 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18306 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18307 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18308 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18309 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18310 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18311 علوم داميمهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18312 مهندسي فضاي سبز 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18313 طراحي صنعتي 8 - زن مرد 

 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قايم  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18314 آمار 2 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18315 مهندسي برق 23 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18316 مهندسي معماري 21 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18317 مهندسي مكانيك 21 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18318 حسابداري 30 - زن مرد 

 بابل -مازندران موسسه غيرانتفاعي صنعتي  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18319 مهندسي برق 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18320 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18321 مهندسي شهرسازي 11 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18322 مهندسي صنايع 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18323 عمرانمهندسي  50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18324 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18325 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18326 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18327 مديريت صنعتي 35 - زن مرد   

 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18328 مهندسي عمران 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18329 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18330 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18331 مهندسي نقشه برداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18332 حسابداري 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18333 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18334 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18335 علوم ورزشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18336 بازرگانيمديريت  10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18337 ارتباط تصويري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18338 عكاسي 45 - زن مرد 

 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18339 مهندسي برق 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18340 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18341 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18342 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18343 جامعه شناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18344 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18345 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18346 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18347 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18348 كارداني امور دولتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18349 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18350 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18351 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 
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  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس -استان مازندران 

پذيرشجنس   توضيحات   ظرفيت  
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18352 مهندسي برق 15 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18353 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18354 مهندسي صنايع 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18355 مهندسي عمران 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18356 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18357 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18358 حسابداري 39 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18359 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18360 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18361 علوم ورزشي 14 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18362 مديريت بازرگاني 55 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18363 مديريت كسب و كار 10 - زن مرد 

 قايمشهر -عالمه طبرسي موسسه غيرانتفاعي  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18364 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18365 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18366 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18367 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18368 مهندسي معماري 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18369 كارداني آمار 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18370 كارداني شيمي آزمايشگاهي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18371 حسابداري 30 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18372 حقوق 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18373 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18374 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد 

 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18375 مهندسي برق 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18376 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18377 مهندسي ساخت و توليد 13 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18378 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18379 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18380 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18381 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18382 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18383 مهندسي نقشه برداري 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18384 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18385 كارداني نقشه برداري ژيودزي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18386 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18387 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18388 مشاوره 50 - زن مرد 

 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18389 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18390 مهندسي معماري 4 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18391 جغرافيا 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18392 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18393 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18394 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18395 مديريت امور بانكي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18396 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18397 مديريت صنعتي 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18398 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18399 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18400 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18401 آموزش زبان انگليسي 25 - زن مرد 
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  محمودآباد –موسسه غيرانتفاعي كاوش  -استان مازندران 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18402 مهندسي برق 25 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18403 مهندسي شيمي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18404 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18405 مهندسي نفت 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18406 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18407 مديريت صنعتي 30 - زن مرد 

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18408 مهندسي برق 21 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18409 مهندسي پزشكي 21 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18410 مهندسي معماري 21 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18411 كارداني كارهاي عمومي ساختمان 100 - زن مرد 

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  - استان مازندران
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18412 چند رسانه اي 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18413 معماري داخلي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18414 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18415 مهندسي معماري 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18416 كارداني شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18417 كارداني معماري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18418 باستان شناسي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18419 آهنگسازي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18420 ادبيات نمايشي 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18421 ارتباط تصويري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18422 بازيگري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18423 سينما 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18424 صنايع دستي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18425 صنعتيطراحي  45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18426 طراحي لباس 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18427 طراحي و ساخت طال و جواهر 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18428 كارگرداني تلويزيون 13 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18429 نقاشي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18430 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد 

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18431 معماري داخلي 8 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18432 مهندسي برق 12 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18433 مهندسي صنايع 8 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18434 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18435 مهندسي كامپيوتر 44 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18436 مهندسي معماري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18437 باستان شناسي 3 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18438 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18439 روانشناسي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18440 علوم ورزشي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18441 مديريت بازرگاني 35 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18442 ارتباط تصويري 25 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18443 طراحي لباس 45 - زن مرد 

 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18444 معماري داخلي 10 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18445 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18446 مهندسي پزشكي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18447 مهندسي شهرسازي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18448 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
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 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  -استان مازندران  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

   صرفاً با سوابق تحصيلي 18449 مهندسي عمران 40 - زن مرد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18450 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18451 كارداني معماري 5 - زن مرد 
تحصيليصرفاً با سوابق  18452 علوم و مهندسي جنگل 5 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18453 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18454 گردشگري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18455 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18456 هتلداري 30 - زن مرد 
با سوابق تحصيليصرفاً  18457 ارتباط تصويري 20 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18458 نقاشي 10 - زن مرد 

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18459 مهندسي عمران 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18460 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18461 حسابداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18462 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18463 مديريت دولتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18464 كارداني مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18465 ارتباط تصويري 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18466 باستان شناسي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18467 طراحي پارچه 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18468 عكاسي 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18469 كارگرداني تلويزيون 30 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18470 نقاشي 30 - زن مرد   

 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  -استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18471 مهندسي انرژي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18472 مهندسي برق 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18473 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18474 مهندسي صنايع 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18475 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18476 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18477 حسابداري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18478 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18479 روانشناسي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18480 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18481 مديريت صنعتي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18482 آموزش زبان انگليسي 35 - زن مرد 

 (محل تحصيل واحد ساوه) دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18618 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18619 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - زن مرد 

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18620 مهندسي انرژي 15 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18621 مهندسي ايمني صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18622 مهندسي ايمني و بازرسي فني 58 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18623 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18624 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18625 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18626 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18627 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18628 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18629 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18630 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18631 مديريت صنعتي 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18632 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 10 - زن مرد 
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  پرندك –موسسه غيرانتفاعي پرندك  -استان مركزي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
نيمسال پذيرش كدرشته   عنوان رشته 

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18633 حسابداري 60 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18634 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18635 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18636 مديريت مالي 60 - زن مرد 

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18637 حسابداري 28 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18638 روانشناسي 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18639 مديريت بازرگاني 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18640 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18641 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18642 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18643 ارتباط تصويري 19 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18644 طراحي لباس 28 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18645 عكاسي 19 - زن مرد 

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18646 مهندسي ايمني صنعتي 25 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18647 مهندسي برق 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18648 عمرانمهندسي  25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18649 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18650 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18651 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18652 اطالعاتكارداني ارتباطات و فناوري  100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18653 حسابداري 40 - زن مرد 

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  -استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18654 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18655 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18656 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18657 مهندسي صنايع 16 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18658 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18659 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
تحصيلي صرفاً با سوابق 18660 مهندسي معماري 15 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18661 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18662 حسابداري 20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18663 روانشناسي 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18664 مديريت بازرگاني 10 - زن مرد 

 غيرانتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد بندرعباس)دانشگاه  -استان هرمزگان 
مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18855 فقه و حقوق امامي 50 - زن مرد  شرايط در بخش پيوست ها-3امامي 

مختص برادران و خواهران مذهب -2تحصيل رايگان -1
 هاشرايط در بخش پيوست -3شافعي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18856 فقه و حقوق شافعي 40 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي قشم -استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18857 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18858 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  18859 حسابداري 40 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18860 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18861 مديريت امور بانكي 25 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18862 مديريت بازرگاني 23 - زن مرد 

 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  -استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18863 مهندسي برق 18 - زن مرد  
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  همدان –موسسه غيرانتفاعي الوند  -استان همدان 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19046 علوم كامپيوتر 15 - زن مرد  
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19047 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19048 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19049 كارداني امور بانكي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19050 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
با سوابق تحصيلي صرفاً 19051 كارداني حسابداري 100 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19052 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19053 كارداني مديريت صنعتي كاربردي 100 - زن مرد 

 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  -استان همدان 
تحصيليصرفاً با سوابق  19054 مهندسي شهرسازي 18 - زن مرد    

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19055 كارداني مخابرات 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19056 كارداني حسابداري 100 - زن مرد 

 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19057 مهندسي برق 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19058 عمرانمهندسي  20 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19059 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19060 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19061 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19062 حسابداري 50 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19063 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد 

 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  -استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19064 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19065 مهندسي عمران 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19066 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19067 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19068 مهندسي نقشه برداري 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19069 كارداني معماري 10 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  19070 علوم و مهندسي محيط زيست 10 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19071 حسابداري 56 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19072 حقوق 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19073 مديريت امور بانكي 35 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19074 ارتباط تصويري 35 - زن مرد 

 همدان -غيرانتفاعي گنجنامه موسسه  -استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19075 مهندسي كامپيوتر 7 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19076 حسابداري 30 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19077 روانشناسي 61 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19078 مديريت صنعتي 7 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19079 كارداني امور مالي و مالياتي 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19080 كارداني بيمه 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19081 كارداني مديريت بازرگاني 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19082 كارداني هتلداري 100 - زن مرد 

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  -استان يزد 
 با آزمون 38071 ميكروبيولوژي 50 - زن مرد  محل تحصيل يزد
 با آزمون 38298 روانشناسي 18 - زن مرد محل تحصيل يزد
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19253 مهندسي ايمني صنعتي 30 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19254 مهندسي برق 45 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19255 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19256 مهندسي صنايع 40 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19257 مهندسي عمران 45 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19258 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد محل تحصيل يزد
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 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  -استان يزد  ادامه

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

تحصيليصرفاً با سوابق  19259 مهندسي معماري 60 - زن مرد محل تحصيل يزد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19260 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19261 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19262 زيست فناوري 20 - زن مرد محل تحصيل يزد

 20 - زن مرد محل تحصيل يزد
و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته  علوم

 متعلق به گروه كشاورزي است)
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19263

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19264 حسابداري 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19265 حقوق 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19266 علوم ورزشي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19267 گردشگري 30 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19268 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19269 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19270 مديريت صنعتي 15 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19271 مديريت مالي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19272 مشاوره 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19273 ارتباط تصويري 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19274 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 30 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19275 صنايع دستي 20 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19276 طراحي صنعتي 25 - زن مرد محل تحصيل يزد

سوابق تحصيليصرفاً با  19277 طراحي لباس 50 - زن مرد محل تحصيل يزد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19278 طراحي و ساخت طال و جواهر 40 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19279 نقاشي 30 - زن مرد محل تحصيل يزد

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19280 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل يزد

 يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  -استان يزد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19281 معماري داخلي 60 - زن مرد  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19282 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19283 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19284 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19285 كارداني معماري 100 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19286 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19287 حسابداري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19288 روانشناسي 60 - زن مرد 
سوابق تحصيليصرفاً با  19289 علوم ورزشي 60 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19290 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19291 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19292 مديريت بيمه 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19293 مديريت صنعتي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19294 مديريت كسب و كار 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19295 مديريت مالي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19296 مشاوره 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19297 ارتباط تصويري 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19298 طراحي لباس 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19299 مرمت بناهاي تاريخي 60 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19300 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  -استان يزد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19301 باستان شناسي 10 - زن مرد  

سوابق تحصيليصرفاً با  19302 حقوق 45 - زن مرد   
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19303 روانشناسي 45 - زن مرد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19304 مديريت بازرگاني 20 - زن مرد 
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر
  خيلي مهم: اتتذكر

هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور الزم است قبل از انتخاب رشته نداوطلبا -1
 اين دفترچه راهنما مطلع گردند.فصل اول  بخش دوم ازمندرج در

 صورت خواهد گرفت.» ولنيمسال ا«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل كدرشته تماميپذيرش در  -2

 

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10070 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10071 مهندسي صنايع 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10072 كامپيوترمهندسي  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10073 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10074 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10075 روابط عمومي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10076 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10077 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10078 سياسيعلوم  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10079 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10080

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10081 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10082 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10083 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10084 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10085 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 38601 اقتصاد 15
 با آزمون 38602 حسابداري 15
 با آزمون 38603 روانشناسي 15
 با آزمون 38604 مديريت امور بانكي 12
 با آزمون 38605 مديريت دولتي 15
 با آزمون 38606 مديريت صنعتي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10086 آمار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10087 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10088 علوم كامپيوتر 40

با سوابق تحصيليصرفاً  10089 فيزيك 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10090 مهندسي برق 60

30 
مهندسي بهره برداري راه 

 آهن
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10091

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10092 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10093 مهندسي پليمر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10094 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10095 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10096 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10097 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10098 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10099 مهندسي معماري 50

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10100

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10101 مهندسي مكانيك 40

مهندسي مواد و متالورژي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10102

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10103 زمين شناسي 40

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10104

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10105 زيست شناسي گياهي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10106 زيست فناوري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10107 شيمي كاربردي 40

با سوابق تحصيليصرفاً  10108 شيمي محض 40  

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10109

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10110

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10111

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 پايداركشاورزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10112

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10113 اديان و عرفان 40

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10114

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10115 تاريخ 40

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10116

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10117 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10118 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10119 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10120 روزنامه نگاري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10121 زبان و ادبيات عربي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10122 زبان و ادبيات فارسي 40

30 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10123

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10124 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10125 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10126 علوم قرآن و حديث 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10127 علوم ورزشي 60

اسالمي فقه و مباني حقوق 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10128

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10129 فلسفه و كالم اسالمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10130 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10131 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10132 مديريت بازرگاني 50

با سوابق تحصيليصرفاً  10133 ارتباط تصويري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10134 صنايع دستي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10135 عكاسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10136 فرش 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10137 مرمت بناهاي تاريخي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10138 نقاشي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  10139 هنر اسالمي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10140 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10141 مترجمي زبان انگليسي 50



 
 

 365  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

سوابق تحصيليصرفاً با  10142 مهندسي كامپيوتر 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10143 مهندسي معماري 40

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10144

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10145 شيمي كاربردي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10146

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10147

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10148 تاريخ 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10149 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10150 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10151 روابط عمومي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  10152 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10153 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10154 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10155 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10156

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10157 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10158 دولتيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10159 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10160 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10161 زبان و ادبيات انگليسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10162 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مراغه -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10163 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10164 مهندسي كامپيوتر 50

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10165

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10166 زيست شناسي گياهي 20

با سوابق تحصيلي صرفاً 10167 شيمي كاربردي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10168 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به 

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10169

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10170 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10171 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10172 حقوق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10173 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10174 زبان و ادبيات فارسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10175

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10176 مددكاري اجتماعي 40

سوابق تحصيلي صرفاً با 10177 مديريت امور بانكي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10178 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10179 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10180 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10181 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10182 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10183 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10184 مهندسي كامپيوتر 50

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

30 
شناسي سلولي و  زيست

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10185

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10186 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10187 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10188 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10189 جامعه شناسي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  10190 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10191 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10192 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10193 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10194 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10195 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10196

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10197 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10198 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10199 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10200 مديريت صنعتي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  10201 مترجمي زبان انگليسي 40  

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10202 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10203 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10204 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10205 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10206 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10207 حقوق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10208 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10209 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10210

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10211 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10212 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10213 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10214 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10215 زبان و ادبيات انگليسي 30

 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10216 كامپيوترمهندسي  30

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10217

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10218

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10219 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10220 حقوق 50

سوابق تحصيلي صرفاً با 10221 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10222 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10223 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10224 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10225 مديريت دولتي 30

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10226 مهندسي كامپيوتر 40

60 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10227

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10228 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10229 حقوق 50



 
 

 366  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10230 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10231 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10232 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10233 مديريت بازرگاني 20

تحصيليصرفاً با سوابق  10234 مديريت دولتي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10235 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10236 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10237 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10238 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10239 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10240 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10241 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10242 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10243 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10244 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10245 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10246 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10247 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10248 طراحي پارچه 50

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10249 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10250 مهندسي كامپيوتر 30

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10251

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10252 شيمي محض 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10253

سوابق تحصيليصرفاً با  10254 جامعه شناسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10255 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10256 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10257 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10258 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10259 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10260

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10261 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10262 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10263 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10264 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10265 زبان و ادبيات انگليسي 20

 واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10266 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10267 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10268 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10269 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10270 ادبيات فارسي زبان و 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10271 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10272 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10273 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10274 مديريت دولتي 20

  واحد بناب مرند -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10275 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10276 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10277 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10278 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10279 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10280 مديريت دولتي 50

 واحد تركمنچاي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

10 
علوم و مهندسي صنايع 

غذايي(اين رشته متعلق به
 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10281

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10282 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10283 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10284 علوم تربيتي 50

 واحد جلفا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10285 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10286 مهندسي كامپيوتر 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10287

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10288 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10289 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10290 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10291 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10292 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10293 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10294 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10295 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10296 مديريت دولتي 20

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10297 حقوق 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10298

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10299 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10300 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10301 مديريت دولتي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  10302 مشاوره 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10303 زبان و ادبيات انگليسي 30

 واحد سراب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10304 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10305 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10306 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10307 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10308 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10309 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10310

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10311 مديريت امور بانكي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  10312 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10313 مديريت دولتي 20

 واحد عجب شير -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10314 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10315 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10316 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10317 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10318 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10319 مديريت بازرگاني 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد قره اغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

علوم و مهندسي محيط  10
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10320

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10321 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10322 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10323 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10324 مديريت بازرگاني 50

 واحد كليبر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10325 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10326 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10327 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10328 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10329 حقوق 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 با سوابق تحصيليصرفاً  10330  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10331 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10332 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10333 مديريت دولتي 20

 واحد ملكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10334 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10335

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10336 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10337 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10338 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10339 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10340 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10341 مديريت بازرگاني 20

 واحد ورزقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10342 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10343 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10344 مديريت صنعتي 50

 واحد هادي شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10345 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10346 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10347 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10348 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10349 مديريت بازرگاني 50

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 با آزمون 38607 حسابداري 15
 با آزمون 38608 روانشناسي 15
 با آزمون 38609 مديريت بازرگاني 15
 با آزمون 38610 مديريت دولتي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10468 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10469 كاربردهارياضيات و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10470 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10471 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10472 مهندسي برق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10473 مهندسي پليمر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10474 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10475 مهندسي شيمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10476 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10477 مهندسي عمران 60

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10478 كامپيوترمهندسي  60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10479 مهندسي معماري 50

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10480

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10481 مهندسي مكانيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10482 مهندسي نفت 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10483 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10484

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10485 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10486 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10487 شيمي محض 30

سوابق تحصيليصرفاً با  10488 علوم و مهندسي شيالت 10  

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10489

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10490

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10491

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10492 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10493 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10494 اقتصاد 50

50 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10495

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10496 تاريخ 30

30 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
تحصيليصرفاً با سوابق  10497  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10498 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10499 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10500 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10501 زبان و ادبيات فارسي 40

30 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10502

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10503 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10504 علوم سياسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10505 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10506 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 10507

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10508 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10509 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10510 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10511 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10512 هنر اسالمي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  10513 زبان و ادبيات انگليسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10514 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز اروميه  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 (محل تحصيل قوشچي)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10515 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10516 حسابداري 50

 بوكانمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10517 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10518 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10519 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10520 اقتصاد 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10521

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10522 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10523 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10524 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  10525 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10526 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10527 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10528 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10529

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10530 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10531 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10532 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10533 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پيرانشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

مهندسي اقتصاد  10
 كشاورزي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10534

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10535 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10536 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10537 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10538 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10539 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10540 روانشناسي 50

با سوابق تحصيليصرفاً  10541 علوم تربيتي 60  

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10542

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10543 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10544 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10545 مديريت بازرگاني 40

 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10546 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10547 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10548 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10549

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10550 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10551 محض شيمي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به 

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10552

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10553 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10554 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10555 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10556 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10557 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10558 زبان و ادبيات فارسي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10559

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10560 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10561 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10562 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10563 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10564 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10565 مترجمي زبان انگليسي 40

  مركز خوي  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  (محل تحصيل ابو اوغلي)

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10566 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10567

 مركز شاهين دژ -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با سوابق تحصيلي صرفاً 10568 مهندسي كامپيوتر 20  

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10569

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10570 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10571 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10572 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10573 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10574 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10575 مديريت بازرگاني 20

مركز شاهين دژ  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 (محل تحصيل كشاورز)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10576 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10577 حقوق 50

 مركز ماكو -آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10578 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10579 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10580 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10581 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10582 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10583 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10584

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10585 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10586 مديريت دولتي 20

 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
سوابق تحصيليصرفاً با  10587 علوم كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10588 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10589 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10590 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10591 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10592 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10593 شيمي محض 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10594

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10595 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10596 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10597 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10598 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10599 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10600 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10601 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10602 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10603 زبان و ادبيات عربي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  10604 زبان و ادبيات فارسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10605 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10606 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10607 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10608
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10609 مددكاري اجتماعي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10610 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10611 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10612 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10613 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز مهاباد (محل  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 تحصيل گوك تپه)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10614 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10615 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10616 مديريت دولتي 20

 مركز مياندواب -استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10617 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10618 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10619 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10620 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10621 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10622

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10623 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10624 شيمي محض 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10625

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10626 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10627 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10628 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10629 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10630 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10631 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10632 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10633 سياسيعلوم  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10634 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10635

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10636 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10637 مددكاري اجتماعي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  10638 مديريت بازرگاني 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10639 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10640 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10641 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10642 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10643 كامپيوترمهندسي  20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10644

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10645 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10646 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10647 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  10648 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10649 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10650 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10651 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10652

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10653 مددكاري اجتماعي 40

 مركز نقده -پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10654 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10655 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10656 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد اشنويه -استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10657 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10658 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10659 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10660

10 
 مهندسي اقتصاد

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10661

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10662 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10663 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10664 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10665 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10666 علوم سياسي 20

مباني حقوق اسالميفقه و  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10667

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10668 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد تكاب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10669 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10670 حسابداري 40

با سوابق تحصيليصرفاً  10671 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10672 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10673 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10674 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10675 مديريت بازرگاني 20

 واحد سردشت -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10676 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10677 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10678 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10679 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10680 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10681 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10682 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10683 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10684 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سلماس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10685 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10686 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10687 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10688 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10689 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10690 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10691 مديريت صنعتي 30

 واحد سيه چشمه -پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10692 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10693 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10694 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10695 علوم تربيتي 60

سوابق تحصيليصرفاً با  10696 علوم قرآن و حديث 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10697 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10698 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10699 مترجمي زبان انگليسي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد شوط -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10700 حسابداري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10701 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10702 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10703 علوم قرآن و حديث 50

واحد قره  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 ضياالدين

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10704 شناسيجامعه  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10705 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10706 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10707 روانشناسي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10708

تحصيليصرفاً با سوابق  10709 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10710 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10711 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 با آزمون 38611 حسابداري 15
 با آزمون 38612 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10847 آمار 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10848 كاربردهارياضيات و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10849 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10850 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10851 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10852 مهندسي شيمي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  10853 مهندسي صنايع 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10854 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10855 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10856 مهندسي مكانيك 50

مهندسي مواد و متالورژي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10857

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10858 زمين شناسي 30

40 
شناسي سلولي و زيست 
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10859

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10860 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10861 شيمي محض 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10862

10 
 علوم و مهندسي محيط

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10863

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10864

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10865

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10866 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10867 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10868 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10869 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10870 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10871 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10872 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10873 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10874 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10875 علوم قرآن و حديث 20

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10876 علوم ورزشي 60

اسالميفقه و مباني حقوق  30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10877

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10878 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10879 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10880 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10881 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10882 صنايع دستي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10883 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10884 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10885 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10886 مهندسي كامپيوتر 20

با سوابق تحصيليصرفاً  10887 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10888 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10889 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10890 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10891 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10892 علوم ورزشي 30

اسالميفقه و مباني حقوق  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10893

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10894 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10895 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10896 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10897 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز گرمي -اردبيل دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10898 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10899 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10900 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10901 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10902 علوم تربيتي 30

با سوابق تحصيلي صرفاً 10903 علوم ورزشي 20  

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10904

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10905 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10906 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10907 مترجمي زبان انگليسي 20

 مشكين شهرمركز  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10908 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10909 علوم كامپيوتر 20

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10910

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10911 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10912 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10913 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10914 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10915 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10916 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10917 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10918 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10919 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10920 مشاوره 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10921 مترجمي زبان انگليسي 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد بيله سوار -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

سوابق تحصيليصرفاً با  10922 اقتصاد 20  

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10923

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10924 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10925 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10926 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10927 مديريت بازرگاني 20

ها، نصاب نرسيدن تعداد قبولين در هر يك از اين رشته محل درصورت به حد -* 
تحصيل پذيرفته شدگان در ساير مراكز/واحدهاي دانشگاه(به انتخاب دانشگاه) 

 انجام خواهدشد.

  واحد پارس اباد -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10928 مهندسي كامپيوتر 20

10 

 علوم و مهندسي صنايع
غذايي(اين رشته متعلق به 

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10929

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10930

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10931 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10932 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  10933 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10934 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10935 علوم سياسي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 10936

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10937 مديريت بازرگاني 30

 واحد گيوي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10938 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10939 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10940 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10941 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10942 مديريت دولتي 50

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10943 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10944 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10945 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10946 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 10947

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10948 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10949 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10950 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد نير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10951 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10952 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10953 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10954 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10955 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10956 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 10992 مهندسي كامپيوتر 30

10 
مهندسي محيط علوم و 
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10993

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10994 اقتصاد 20

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10995 حسابداري 50

سوابق تحصيليصرفاً با  10996 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10997 روابط عمومي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10998 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 10999 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11000 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 11001

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11002 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11003 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11004 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11005 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11006 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردستان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11007 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11008

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11009 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11010 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11011 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11012 تربيتي علوم 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11013 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11014 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11015 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11016 مديريت بيمه 40

تحصيليصرفاً با سوابق  11017 مديريت صنعتي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11018 مديريت مالي 40

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون 38613 حسابداري 15
 با آزمون 38614 روانشناسي 15
 با آزمون 38615 مديريت امور بانكي 12
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11019 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11020 آمار و سنجش آموزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11021 ايمني صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11022 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11023 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11024 فيزيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11025 مهندسي برق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11026 پزشكيمهندسي  60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11027 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11028 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11029 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11030 مهندسي عمران 60

تحصيليصرفاً با سوابق  11031 مهندسي كامپيوتر 60  

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11032

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11033 مهندسي مكانيك 40

مهندسي مواد و متالورژي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 11034

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11035 مهندسي هوافضا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11036 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11037

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11038 زيست شناسي گياهي 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11039 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11040 شيمي محض 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11041

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11042

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11043

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11044 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11045 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11046 تاريخ 50

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11047

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11048 جامعه شناسي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  11049 جغرافيا 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11050 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11051 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11052 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11053 زبان و ادبيات فارسي 50

40 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11054

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11055 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11056 علوم قرآن و حديث 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 11057

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11058 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11059 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11060 امور گمركيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11061 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11062 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11063 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11064 مديريت صنعتي 50

سوابق تحصيلي صرفاً با 11065 مديريت كسب و كار 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11066 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11067 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11068 هتلداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11069 ارتباط تصويري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11070 صنايع دستي 50

سوابق تحصيلي صرفاً با 11071 طراحي پارچه 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11072 عكاسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11073 فرش 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11074 مرمت بناهاي تاريخي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11075 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11076 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11077 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11078 علوم كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11079 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11080 مهندسي عمران 20

تحصيليصرفاً با سوابق  11081 مهندسي كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11082 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11083 مهندسي مكانيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11084 شيمي كاربردي 30

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

مهندسي صنايع علوم و 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11085

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11086

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11087 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11088 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  11089 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11090 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11091 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11092

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11093 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11094 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11095 كسب و كارمديريت  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11096 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11097 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11098 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11099 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11100 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11101 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11102 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11103 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11104 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11105 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11106 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11107 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11108 هتلداري 50

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11109 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11110 كامپيوترمهندسي  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11111 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11112 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11113 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11114 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11115 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11116 تربيتيعلوم  60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 11117

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11118 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11119 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11120 مديريت بيمه 40

سوابق تحصيليصرفاً با  11121 مديريت دولتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11122 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11123 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11124 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11125 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11126 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11127 مهندسي شيمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11128 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11129 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11130 مهندسي مكانيك 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز زرين شهر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

مهندسي مواد و متالورژي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11131

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11132 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11133 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11134 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11135 ادبيات فارسي زبان و 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11136 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11137 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11138 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11139 مديريت امور بانكي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  11140 مديريت دولتي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11141 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11142

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11143 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11144 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11145 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11146 روزنامه نگاري 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11147

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11148 مشاوره 30

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با سوابق تحصيليصرفاً  11149 علوم كامپيوتر 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11150 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11151 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11152 زمين شناسي 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11153

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11154 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11155 شيمي محض 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11156 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11157 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11158 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11159 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11160 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11161 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11162

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11163 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11164 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11165 مديريت صنعتي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  11166 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11167 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11168 مهندسي كامپيوتر 30

60 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11169

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
تحصيليصرفاً با سوابق  11170  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11171 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11172 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11173 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11174 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11175 روانشناسي 50

 شهرضامركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11176 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11177 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11178 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11179 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11180 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11181 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11182 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11183 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11184 زبان و ادبيات انگليسي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  11185 مترجمي زبان انگليسي 30  

 مركز فريدون شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11186 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11187 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11188 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11189 علوم تربيتي 50

با سوابق تحصيلي صرفاً 11190 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11191 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11192 مديريت دولتي 20

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11193 مهندسي برق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11194 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11195 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11196 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11197 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11198 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11199 روابط عمومي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11200 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11201 عربي زبان و ادبيات 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11202 زبان و ادبيات فارسي 30

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11203

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11204 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11205 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11206 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 11207

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11208 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11209 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11210 مديريت صنعتي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  11211 مديريت كسب و كار 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11212 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز كوهپايه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11213 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11214 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11215 حسابداري 40

سوابق تحصيلي صرفاً با 11216 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11217 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11218 علوم تربيتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11219 مديريت بيمه 40

مديريت فرهنگي و هنري 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 11220

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11221 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11222 مشاوره 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11223 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11224 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11225

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11226 ميكروبيولوژي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11227 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11228 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11229 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11230 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11231 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11232 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11233 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11234 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11235 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11236 مديريت صنعتي 20

مديريت فرهنگي و هنري 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 11237

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11238 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11239 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11240 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11241 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11242 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11243 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11244 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11245 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11246 علوم قرآن و حديث 20

مباني حقوق اسالميفقه و  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11247

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11248 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11249 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11250 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11251 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11252 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز نايين -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11253 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11254 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11255 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11256 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11257 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11258 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11259 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11260 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11261 مديريت مالي 50

 نجف ابادمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 با آزمون 38616 روانشناسي 18
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11262 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11263 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11264 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11265 مهندسي كامپيوتر 50

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
با سوابق تحصيليصرفاً  11266  

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11267

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11268 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11269

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11270 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11271 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11272 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11273 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  11274 زبان و ادبيات فارسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11275 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11276 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11277 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11278 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 11279

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11280 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11281 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11282 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11283 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11284 مشاوره 50

سوابق تحصيليصرفاً با  11285 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11286 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11287 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11288 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11289 روانشناسي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  11290 علوم تربيتي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11291 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11292 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11293 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11294 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11295 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11296 مشاوره 20

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11297 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11298 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11299 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11300 علوم تربيتي 20

مباني حقوق اسالميفقه و  40  صرفاً با سوابق تحصيلي 11301

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11302 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11303 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11304 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11305 مديريت دولتي 20

 واحد باغ بهادران -اصفهان  دانشگاه پيام نور استان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11306 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11307 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11308 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11309 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11310 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11311 مديريت مالي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11312 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11313 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11314 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11315 بازرگانيمديريت  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11316 مديريت صنعتي 20

 واحد چادگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11317 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11318 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11319 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11320 تربيتيعلوم  50

مديريت فرهنگي و هنري 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 11321

 واحد خميني شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11322 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11323 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  11324 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11325 مديريت بازرگاني 30

 واحد خور -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11326 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11327 حقوق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11328 روانشناسي 30

 خوراسگانواحد  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون 38617 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11329 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11330 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11331 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11332 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11333 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11334 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11335 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11336 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 11337

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11338 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11339 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11340 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11341 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11342 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فوالد شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11343 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11344 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11345 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11346 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11347 مديريت صنعتي 30

 واحد قهدريجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
تحصيليصرفاً با سوابق  11348 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11349 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11350 مددكاري اجتماعي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11351 مديريت بازرگاني 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11352 مديريت دولتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11353 مديريت صنعتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11354 مشاوره 60

  واحد گز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11355 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11356 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11357 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11358 مشاوره 50

 واحد نوش آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11359 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11360 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11361 مشاوره 30

 واحد ورزنه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
سوابق تحصيلي صرفاً با 11362 حسابداري 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11363 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11364 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11365 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11366 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11367 مشاوره 60

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

زيست شناسي سلولي و  40
 مولكولي

 با آزمون 38451

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 با آزمون 38452

 با آزمون 38618 حسابداري 15
 با آزمون 38619 روانشناسي 18
 با آزمون 38620 مديريت بازرگاني 15
آزمونبا  38621 مديريت دولتي 15  

 با آزمون 38622 مديريت صنعتي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11678 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11679 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11680 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11681 علوم و مهندسي آب 10

تحصيليصرفاً با سوابق  11682 فيزيك 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11683 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11684 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11685 مهندسي پليمر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11686 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11687 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11688 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11689 مهندسي كامپيوتر 60

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11690

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11691 مهندسي مكانيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11692 مهندسي هوافضا 30

تحصيلي صرفاً با سوابق 11693 زمين شناسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11694 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11695 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11696 شيمي محض 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11697 علوم و مهندسي شيالت 10

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11698

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11699
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11700

تحصيليصرفاً با سوابق  11701 اديان و عرفان 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11702 اقتصاد 40

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11703

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11704 تاريخ 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11705 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11706 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11707 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11708 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11709 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11710 علوم قرآن و حديث 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11711 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40 تحصيليصرفاً با سوابق  11712  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11713 فلسفه و كالم اسالمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11714 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11715 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11716 مرمت بناهاي تاريخي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11717 هنر اسالمي 30

 واحد اشتهارد -البرز دانشگاه پيام نور استان 
 با آزمون 38623 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11718 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11719 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11720 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11721 حقوق 50

با سوابق تحصيليصرفاً  11722 زبان و ادبيات فارسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11723 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11724

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11725 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11726 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11727 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11728 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد طالقان -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11729 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11730

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11731 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11732 شناسي جامعه 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11733 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11734 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11735 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11736 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11737 مديريت دولتي 30

 واحد ماهدشت -پيام نور استان البرز دانشگاه 
 با آزمون 38624 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11738 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11739 مهندسي صنايع 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11740

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11741 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11742 اقتصاد 20

 واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11743 تاريخ و تمدن ملل اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11744 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11745 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11746 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 11747

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11748 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11749 مديريت بازرگاني 50

با سوابق تحصيليصرفاً  11750 مديريت دولتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11751 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11752 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نظر آباد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون 38625 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11753 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11754 زمين شناسي 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11755

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11756 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11757 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11758 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11759 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11760 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11761 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11762 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون 38626 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11763 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11764 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11765 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11766 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11767 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11768 اديان و عرفان 20

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11769

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11770 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11771 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11772 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11773 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30 تحصيليصرفاً با سوابق  11774  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11775 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11776 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11777 مديريت صنعتي 40

 مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11806 فيزيك 20

با سوابق تحصيليصرفاً  11807 مهندسي شهرسازي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11808 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11809 مهندسي عمران 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11810 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11811 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11812 مهندسي مكانيك 30

20 
شناسي سلولي و زيست 
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11813

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11814 زيست شناسي گياهي 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11815 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11816 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11817

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11818

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11819

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11820 ميكروبيولوژي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11821 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11822 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11823 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11824 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11825 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11826 ادبيات فارسيزبان و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11827 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11828 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11829 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11830 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 11831

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11832 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11833 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11834 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11835 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11836 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11837 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دهلران -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11838 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11839 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11840 علوم تربيتي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  11841 علوم ورزشي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11842 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11843 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11844 مترجمي زبان انگليسي 20

مركز دهلران (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 زرين آباد)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11845 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11846 مديريت دولتي 20

 واحد آبدانان -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11847 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11848 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11849 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11850 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11851 تربيتيعلوم  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11852 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11853 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11854 مشاوره 20

 واحد اركواز -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11855 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11856 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11857 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11858 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11859 مديريت دولتي 30

  واحد ايوان -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11860 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11861 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11862 علوم تربيتي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11863

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11864 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11865 مديريت دولتي 20

 واحد دره شهر -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11866 شيمي كاربردي 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11867

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11868 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11869 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11870 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11871 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11872 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 11873

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11874 مديريت بازرگاني 30

سوابق تحصيلي صرفاً با 11875 مديريت دولتي 20  

 واحد سرابله -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11876

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11877 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11878 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11879 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11880 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11881 علوم تربيتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11882 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11883 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11884 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11885 مديريت دولتي 20

واحد سرابله (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 هليالن)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11886 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11887 حقوق 50

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11917 فيزيك 20

سوابق تحصيليصرفاً با  11918 مهندسي صنايع 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11919 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11920

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11921 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11922 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11923 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11924 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11925 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11926 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11927 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11928 مديريت بازرگاني 50

تحصيليصرفاً با سوابق  11929 مديريت دولتي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11930 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11931 مترجمي زبان انگليسي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  (محل تحصيل سعدآباد)

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

سوابق تحصيليصرفاً با  11932 مهندسي كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11933 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11934 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11935 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11936 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11937 مهندسي برق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11938 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11939 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11940 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11941 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11942 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11943 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11944 مهندسي مكانيك 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11945 مهندسي نفت 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11946 مهندسي نقشه برداري 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11947

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11948 شناسي گياهيزيست  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11949 زيست فناوري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11950 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11951 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

تحصيلي صرفاً با سوابق 11952  

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11953

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11954 اقتصاد 20

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11955

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11956 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11957 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11958 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11959 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11960 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11961 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11962 زبان و ادبيات فارسي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
تحصيليصرفاً با سوابق  11963  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11964 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11965 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11966 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11967 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 11968

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11969 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11970 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11971 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11972 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11973 مديريت دولتي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  11974 مديريت صنعتي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11975 مديريت كسب و كار 50

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11976 مشاوره 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11977 مطالعات خانواده 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11978 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11979 ارتباط تصويري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11980 زبان و ادبيات انگليسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11981 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 11982 ايمني صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11983 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11984 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11985 مهندسي عمران 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11986 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11987 مهندسي مكانيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11988 مهندسي نفت 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11989 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11990 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11991 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11992 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11993 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11994 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11995 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11996 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11997 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد اهرم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
با سوابق تحصيلي صرفاً 11998 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 11999 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12000 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12001 مديريت بازرگاني 50

 واحد بندر دير -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12002 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12003 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12004 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12005 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12006 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12007 علوم قرآن و حديث 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12008 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12009 مديريت دولتي 20

 واحد بندر كنگان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12010 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12011 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12012 مهندسي معماري 30

با سوابق تحصيليصرفاً  12013 شيمي كاربردي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12014 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12015 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12016 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12017 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12018 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12019 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12020 مديريت صنعتي 20

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12021 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12022 مهندسي معماري 40

تحصيليصرفاً با سوابق  12023 شيمي كاربردي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12024 جامعه شناسي 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12025 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12026 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12027 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12028 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12029 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12030 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12031 مديريت بازرگاني 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12032 مديريت دولتي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12033 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12034 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12035 ايمني صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12036 جامعه شناسي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  12037 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12038 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12039 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12040 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12041 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12042 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12043 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد خورموج -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12044 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12045 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12046 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12047 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12048 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12049 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12050 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12051 مديريت دولتي 20

 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38627 روانشناسي 18
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12092 اديان و عرفان 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12093 تاريخ 50

40 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12094

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12095 جغرافيا 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12096 زبان و ادبيات عربي 50

سوابق تحصيليصرفاً با  12097 زبان و ادبيات فارسي 50  

40 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12098

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12099 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12100 علوم قرآن و حديث 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12101 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40 تحصيليصرفاً با سوابق  12102  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12103 فلسفه و كالم اسالمي 40

 تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

زيست شناسي سلولي و  40
 با آزمون 38453  مولكولي

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 با آزمون 38454

 با آزمون 38628 اقتصاد 12

 تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 با آزمون 38629 شيمي كاربردي 32
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12104 آمار 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12105 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12106 علوم كامپيوتر 40

با سوابق تحصيلي صرفاً 12107 علوم و مهندسي آب 10  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12108 فيزيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12109 مهندسي شهرسازي 40

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12110

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12111 زمين شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12112 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12113 شيمي محض 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12114

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12115

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12116 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12117 صنايع دستي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12118 طراحي پارچه 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12119 فرش 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12120 كتابت و نگارگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12121 مرمت بناهاي تاريخي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12122 نقاشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12123 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12124 هنرهاي صناعي 20

 تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12125 مهندسي برق 60

40 
مهندسي بهره برداري راه 

 آهن
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12126

تحصيليصرفاً با سوابق  12127 مهندسي پزشكي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12128 مهندسي پليمر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12129 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12130 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12131 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12132 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12133 مهندسي مكانيك 40

مهندسي مواد و متالورژي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12134

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12135 مهندسي نفت 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12136 مهندسي نقشه برداري 40

 تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38630 اقتصاد 15
 با آزمون 38631 حسابداري 15
 با آزمون 38632 گردشگري 15
 با آزمون 38633 مديريت بازرگاني 15
 با آزمون 38634 مديريت دولتي 15
 با آزمون 38635 مديريت صنعتي 15

40 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12137

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12138 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12139 عموميروابط  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12140 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12141 علوم سياسي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 با آزمون 38636 حسابداري 15
 با آزمون 38637 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12142 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12143 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12144 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12145 مهندسي كامپيوتر 40

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12146

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12147 زيست شناسي گياهي 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12148

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12149

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12150 اقتصاد 30

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
سوابق تحصيلي صرفاً با 12151  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12152 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12153 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12154 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12155 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12156 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12157 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 12158

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12159 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12160 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12161 مديريت صنعتي 40

 پرندمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38638 حسابداري 15
 با آزمون 38639 روانشناسي 18
 با آزمون 38640 مديريت بازرگاني 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12162 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12163 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12164 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12165 معماريمهندسي  40

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12166

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12167 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12168

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12169 جامعه شناسي 30

با سوابق تحصيليصرفاً  12170 جغرافيا 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12171 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12172 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12173 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12174 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12175 علوم ورزشي 50

مباني حقوق اسالمي فقه و 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 12176

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12177 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12178 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز حسن آباد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38641 حسابداري 15
 با آزمون 38642 روانشناسي 18

 مركز حسن آباد -پيام نور استان تهران دانشگاه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 با آزمون 38643 مديريت بازرگاني 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12179 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12180 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12181 تاريخ 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12182 شناسيجامعه  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12183 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12184 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12185 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12186

تحصيليصرفاً با سوابق  12187 گردشگري 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12188 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12189 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12190 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12191 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
آزمونبا  38644 حسابداري 15  

 با آزمون 38645 روانشناسي 18
 با آزمون 38646 مديريت بازرگاني 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12192 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12193 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12194 مهندسي صنايع 20

تحصيليصرفاً با سوابق  12195 مهندسي كامپيوتر 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12196 زمين شناسي 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12197

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12198 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12199 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12200 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12201 مهندسي شيالتعلوم و  10

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12202

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12203

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
تحصيليصرفاً با سوابق  12204  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12205 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12206 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12207 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12208 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12209 علوم قرآن و حديث 20

اسالميفقه و مباني حقوق  30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12210

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12211 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12212 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12213 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12214 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12215 ارتباط تصويري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12216 عكاسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12217 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38647 حسابداري 15
 با آزمون 38648 روانشناسي 15
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   رشتهعنوان 

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12218 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12219 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12220 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12221 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12222 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12223 شيمي محض 30

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12224

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12225

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12226 اقتصاد 40

20 
اجتماعي و  برنامه ريزي

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12227

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12228 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12229 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12230 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12231 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12232 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12233 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12234 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12235 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12236 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12237 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12238 ادبيات انگليسيزبان و  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12239 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38649 حسابداري 15
 با آزمون 38650 روانشناسي 15
 با آزمون 38651 مديريت بازرگاني 15
 با آزمون 38652 مديريت صنعتي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12240 علوم كامپيوتر 30

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12241

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12242 اديان و عرفان 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12243 اقتصاد 30

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12244

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12245 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12246 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12247 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12248 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12249 علوم قرآن و حديث 30

اسالميفقه و مباني حقوق  40  صرفاً با سوابق تحصيلي 12250

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12251 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12252 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12253 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12254 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بهارستان رباط كريم -تهران دانشگاه پيام نور استان 
 با آزمون 38653 حسابداري 15
 با آزمون 38654 روانشناسي 15
 با آزمون 38655 مديريت بازرگاني 15

 واحد بهارستان رباط كريم -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12255 شيمي كاربردي 40

30 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12256

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12257 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12258 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12259 علوم تربيتي 60

سوابق تحصيليصرفاً با  12260 علوم قرآن و حديث 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12261 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12262

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12263 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12264 مشاوره 20

 واحد پيشوا -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38656 حسابداري 15
 با آزمون 38657 روانشناسي 18

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12265

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12266 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12267

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12268 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12269 مشاوره 40

 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38658 حسابداري 15
 با آزمون 38659 روانشناسي 15
 با آزمون 38660 مديريت بازرگاني 15
 با آزمون 38661 مديريت دولتي 15
 با آزمون 38662 مديريت صنعتي 15
تحصيليصرفاً با سوابق  12270 آمار 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12271 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12272 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12273 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12274 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12275 مهندسي عمران 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12276 مهندسي كامپيوتر 60

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12277

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12278 اقتصاد 50

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12279

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12280

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12281 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12282 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12283 روزنامه نگاري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12284 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12285 زبان و ادبيات فارسي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  12286 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12287 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12288 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 12289

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12290 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12291 ارتباط تصويري 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 با آزمون 38663 حسابداري 15
 با آزمون 38664 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12292 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12293 مهندسي كامپيوتر 40

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12294

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12295

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12296 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12297 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12298 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12299 روابط عمومي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12300 روزنامه نگاري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12301 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12302 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12303 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12304 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12305 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12306 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12307 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12308 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

زيست شناسي سلولي و  40
 مولكولي

 با آزمون 38455

 با آزمون 38665 روانشناسي 18
 با آزمون 38666 مديريت بازرگاني 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12309 آمار 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12310 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12311 علوم كامپيوتر 30

تحصيليصرفاً با سوابق  12312 فيزيك 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12313 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12314 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12315 زمين شناسي 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12316

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12317

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12318 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12319 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12320 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12321 زبان و ادبيات فارسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12322 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12323 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12324 علوم قرآن و حديث 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12325 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12326

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12327 فلسفه و كالم اسالمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12328 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12329 صنعتيمديريت  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12330 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12331 مترجمي زبان انگليسي 50

  واحد فيروزكوه -دانشگاه پيام نور استان تهران 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

تحصيليصرفاً با سوابق  12332 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12333 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12334 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12335 علوم تربيتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12336 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12337 مديريت دولتي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  12338 مشاوره 20  

 واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38667 حسابداري 15
 با آزمون 38668 روانشناسي 18
 با آزمون 38669 مديريت بازرگاني 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12339 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12340 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12341 صنايعمهندسي  30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12342 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12343 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12344

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12345 زيست شناسي گياهي 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12346

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12347 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12348 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12349 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12350 زبان و ادبيات فارسي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
تحصيليصرفاً با سوابق  12351  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12352 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12353 علوم سياسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12354 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12355 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 12356

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12357 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12358 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12359 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12360 ارتباط تصويري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12361 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مالرد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون 38670 حسابداري 15
 با آزمون 38671 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12362 مهندسي كامپيوتر 30

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12363

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12364 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12365 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12366 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12367 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12368

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12369 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12370 مديريت بازرگاني 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12371 مديريت دولتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12372 مديريت صنعتي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12500 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12501 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12502 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12503 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12504 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12505 مهندسي علوم دامي 10

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12506

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12507 شناسيجامعه  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12508 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12509 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12510 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12511 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12512 علوم ورزشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12513 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12514 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12515 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12516 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12517 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12518 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12519 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12520 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12521 علوم و مهندسي آب 10

با سوابق تحصيلي صرفاً 12522 مهندسي شهرسازي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12523 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12524 مهندسي عمران 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12525 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12526 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12527 مهندسي مكانيك 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12528 شناسيزمين  20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12529

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12530

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12531

10 
ترويج و آموزش مهندسي 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12532

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12533 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12534

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12535 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12536 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12537 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12538 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12539 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12540 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12541 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12542 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12543 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12544 علوم قرآن و حديث 20

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12545 علوم ورزشي 60

اسالميفقه و مباني حقوق  30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12546

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12547 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12548 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12549 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12550 مديريت دولتي 50

سوابق تحصيليصرفاً با  12551 مديريت كسب و كار 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12552 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12553 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12554 نقاشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12555 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12556 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فارسان -استان چهار محال و بختياري دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12557 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12558 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12559 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12560 روانشناسي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12561 زبان و ادبيات فارسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12562 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 12563

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12564 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12565 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12566 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12567 مشاوره 50

مركز فارسان  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 (محل تحصيل بابا حيدر)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12568 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12569 مديريت دولتي 30

 واحد اردل -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12570 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12571 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12572 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12573 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12574 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12575 مشاوره 20

 واحد فرخ شهر -نور استان چهار محال و بختياري  دانشگاه پيام

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12576

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12577 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12578 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12579 علوم تربيتي 40

سوابق تحصيلي صرفاً با 12580 مشاوره 30  

 واحد گندمان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12581 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12582 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12583 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12584 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12585 بازرگانيمديريت  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12586 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12587 مترجمي زبان انگليسي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد لردگان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12588 كاربردهارياضيات و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12589 علوم و مهندسي آب 10

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12590

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12591 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12592 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12593 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12594 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12595 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 12596

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12597 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12598 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12599 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12600 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12601 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12602 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12673 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12674 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12675 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12676 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12677 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12678 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12679 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12680 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12681 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12682 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12683 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12684 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12685 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12686 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12687 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12688 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12689 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12690 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12691 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12692 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12693

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 است)گروه كشاورزي 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12694

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12695

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12696 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12697 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12698 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12699 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12700 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12701 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12702 علوم قرآن و حديث 20

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12703 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 12704

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12705 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12706 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12707 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12708 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12709 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12710 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12711 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12712 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12713 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12714 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12715 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12716 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12717 روانشناسي 60

تحصيليصرفاً با سوابق  12718 علوم تربيتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12719 علوم ورزشي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 12720

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12721 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12722 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12723 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12724 كسب و كار مديريت 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12725 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12726 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12727 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12728 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12729 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12730 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12731 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12732 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12733 روابط عمومي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  12734 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12735 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12736 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12737 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12738 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12739 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12740 دولتي مديريت 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12741 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12742 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12743 علوم كامپيوتر 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12744

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12745 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12746 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12747 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12748 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12749 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12750 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12751 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12752 مترجمي زبان انگليسي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد حاجي آباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12753 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12754 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12755 حقوق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12756 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12757 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12758 مديريت بيمه 40

واحد خضري دشت  -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان 
 بياض

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12759 علوم كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12760 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12761 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12762 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12763 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12764 قرآن و حديثعلوم  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12765 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12766 مديريت دولتي 50

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12767 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12768 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12769 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12770 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12771 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12917 مهندسي كامپيوتر 30

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12918

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12919 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12920 شيمي محض 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12921

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12922

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12923 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12924 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12925

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12926 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12927 حسابداري 50

سوابق تحصيليصرفاً با  12928 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12929 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12930 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12931 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12932 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12933 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12934 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12935 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12936 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12937 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12938 مديريت كسب و كار 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12939 مديريت مالي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12940 مشاوره 50

مركز تربت حيدريه  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
  (محل تحصيل دولت آباد زاوه)

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12941 حقوق 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 سوابق تحصيليصرفاً با  12942  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12943 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12944 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12945 مهندسي كامپيوتر 30

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
سوابق تحصيليصرفاً با  12946  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12947 زيست فناوري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12948 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12949 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12950 جامعه شناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12951 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  12952 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12953 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12954 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12955 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12956 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12957 علوم سياسي 20

اسالميفقه و مباني حقوق  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 12958

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12959 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12960 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12961 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12962 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12963 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12964 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12965 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12966 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12967 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12968 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12969 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12970 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12971 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12972 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30 با سوابق تحصيلي صرفاً 12973  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12974 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12975 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12976 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12977 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12978 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز قوچان -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12979 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12980 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12981 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12982 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12983 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12984 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12985 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12986 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12987 علوم سياسي 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

پذيرشنحوه  محل  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12988 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 12989

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12990 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12991 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12992 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12993 صنعتيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12994 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12995 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12996 طراحي لباس 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12997 زبان و ادبيات انگليسي 20

 كاشمر مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 12998 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 12999 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13000 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13001

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13002 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13003 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13004 روابط عمومي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13005 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13006 روزنامه نگاري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13007 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13008 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13009 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13010 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13011 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13012 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13013 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13014 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13015 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13016

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13017 شيمي كاربردي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  13018 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13019 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13020 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13021 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13022 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13023 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13024 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13025 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13026 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13027 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13028 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 با آزمون 38672 حسابداري 15
 با آزمون 38673 روانشناسي 18
 با آزمون 38674 مديريت امور بانكي 12
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13029 آمار 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13030 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13031 علوم كامپيوتر 30

 مركز مشهد -خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور استان ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13032 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13033 فيزيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13034 مهندسي برق 60

20 
مهندسي بهره برداري راه 

 آهن
تحصيليصرفاً با سوابق  13035  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13036 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13037 مهندسي پليمر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13038 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13039 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13040 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13041 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13042 مهندسي معماري 50

10 
مهندسي مكانيزاسيون 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13043

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13044 مهندسي مكانيك 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13045 مهندسي هوافضا 40

سوابق تحصيليصرفاً با  13046 زمين شناسي 40  

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13047

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13048 زيست شناسي گياهي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13049 زيست فناوري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13050 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13051 شيمي محض 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13052

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13053

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13054

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
سوابق تحصيليصرفاً با  13055  

10 
مهندسي توليد و ژنتيك 

 گياهي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13056

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13057 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13058 اديان و عرفان 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13059 اقتصاد 50

40 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
سوابق تحصيليصرفاً با  13060  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13061 تاريخ 50

30 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13062

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13063 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13064 جغرافيا 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13065 حقوق 50

با سوابق تحصيليصرفاً  13066 روابط عمومي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13067 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13068 زبان و ادبيات عربي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13069 زبان و ادبيات فارسي 50

40 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13070

سوابق تحصيليصرفاً با  13071 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13072 علوم سياسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13073 علوم قرآن و حديث 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13074 علوم ورزشي 60
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 13075

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13076 فلسفه و كالم اسالمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13077 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13078 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13079 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13080 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13081 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13082 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13083 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13084 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13085 صنايع دستي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13086 طراحي پارچه 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13087 كتابت و نگارگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13088 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13089 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13090 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز نيشابور -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13091 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13092 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13093 مهندسي كامپيوتر 30

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13094

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 پايداركشاورزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13095

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13096 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13097 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13098 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13099 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13100 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13101 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13102 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13103 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13104 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13105 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 40 سوابق تحصيليصرفاً با  13106  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13107 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13108 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13109 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13110 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13111 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13112 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13113 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13114 زبان و ادبيات انگليسي 30

 واحد بجستان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13115 مهندسي صنايع 40

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13116

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13117 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13118 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13119 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13120 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13121 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13122 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13123 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13124 مشاوره 50

  واحد بردسكن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13125 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13126 علوم تربيتي 60

 واحد تايباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13127 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13128 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13129 حسابداري 30

تحصيليصرفاً با سوابق  13130 حقوق 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13131 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13132 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13133 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13134 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13135 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13136 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13137 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13138 مشاوره 40

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13139 زمين شناسي 20

تحصيلي صرفاً با سوابق 13140 مهندسي علوم دامي 10  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13141 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13142 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13143 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13144 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13145 زبان و ادبيات فارسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 13146

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13147 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13148 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13149 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13150 مترجمي زبان انگليسي 30

 جغتايواحد  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13151 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13152 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13153 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13154 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13155

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13156 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13157 مديريت بازرگاني 40

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13158 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13159 مهندسي علوم دامي 10

تحصيليصرفاً با سوابق  13160 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13161 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13162 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13163

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13164 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13165 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13166 زبان انگليسيمترجمي  20

 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13167 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13168 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13169 مهندسي علوم دامي 10

با سوابق تحصيلي صرفاً 13170 حسابداري 50  
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13171 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13172 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13173 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13174 ورزشيعلوم  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13175 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13176 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13177 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13178 مديريت صنعتي 20

تحصيلي صرفاً با سوابق 13179 مديريت مالي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13180 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد خواف -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13181 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13182 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13183 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13184 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13185 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13186 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13187 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13188 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13189 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13190 ادبيات فارسيزبان و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13191 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13192

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13193 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13194 مديريت صنعتي 20

 واحد درگز -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13195 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13196

50 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13197

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13198 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13199 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13200 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13201

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13202 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13203 مديريت بيمه 40

تحصيليصرفاً با سوابق  13204 مديريت دولتي 30  

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13205 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13206 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13207 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13208 روانشناسي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  13209 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13210 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13211 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13212 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13213 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد سرواليت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13214 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13215 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13216 روانشناسي 30

  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
تحصيليصرفاً با سوابق  13529 علوم كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13530 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13531 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13532 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13533 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13534 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13535 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13536 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13537 مهندسي مكانيك 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13538

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13539 شيمي كاربردي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  13540 شيمي محض 20  

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13541

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13542

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13543 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13544 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13545 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13546 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13547 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13548 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13549 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13550 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13551 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13552

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13553 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13554 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13555 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13556 مديريت دولتي 40

مديريت فرهنگي و هنري 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 13557

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13558 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13559 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13560 مشاوره 50

تحصيليصرفاً با سوابق  13561 زبان و ادبيات انگليسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13562 مترجمي زبان انگليسي 30

مركز بجنورد (محل  -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 تحصيل غالمان)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13563 حسابداري 50

 واحد اسفراين -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
سوابق تحصيليصرفاً با  13564 مهندسي كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13565 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13566 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13567 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13568 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13569 علوم تربيتي 50

با سوابق تحصيليصرفاً  13570 علوم ورزشي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13571 مددكاري اجتماعي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13572 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13573 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13574 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13575 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13576 مشاوره 40



 
 

 389  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد اشخانه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13577 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13578 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13579 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13580 تربيتي علوم 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13581 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13582 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13583 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13584 مديريت مالي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  13585 مشاوره 30  

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13586 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13587 جامعه شناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13588 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13589 حقوق 50

با سوابق تحصيليصرفاً  13590 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13591 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13592 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13593 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13594 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13595 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13596 زبان انگليسيمترجمي  20

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13597 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13598 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13599 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13600 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13601 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13602 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13603 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13680 علوم كامپيوتر 60

سوابق تحصيليصرفاً با  13681 مهندسي صنايع 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13682 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13683 مهندسي نفت 60

60 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13684

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13685 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13686 شيمي محض 40

60 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13687

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13688 تاريخ 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13689 جامعه شناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13690 حسابداري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13691 حقوق 60

تحصيليصرفاً با سوابق  13692 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13693 روزنامه نگاري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13694 زبان و ادبيات عربي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13695 زبان و ادبيات فارسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13696 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13697 علوم سياسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13698 ورزشيعلوم  60

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 13699

 مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13700 مديريت بازرگاني 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13701 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13702 مديريت صنعتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13703 زبان و ادبيات انگليسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13704 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 با آزمون 38675 حسابداري 15
 با آزمون 38676 روانشناسي 18
 با آزمون 38677 مديريت بازرگاني 15
 با آزمون 38678 مديريت دولتي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13705 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13706 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13707 علوم كامپيوتر 30

تحصيلي صرفاً با سوابق 13708 فيزيك 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13709 مهندسي برق 60

30 
مهندسي بهره برداري راه 

 آهن
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13710

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13711 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13712 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13713 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13714 صنايع مهندسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13715 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13716 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13717 مهندسي معماري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13718 مهندسي مكانيك 40

مهندسي مواد و متالورژي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 13719

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13720 مهندسي نفت 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13721 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13722

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13723 زيست شناسي گياهي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  13724 شيمي كاربردي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13725 شيمي محض 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13726

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13727

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13728

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13729

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13730 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13731 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13732 اقتصاد 30

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
تحصيليصرفاً با سوابق  13733  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13734 تاريخ 40

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13735

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13736 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13737 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13738 روابط عمومي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز اهواز -استان خوزستان دانشگاه پيام نور  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13739 روزنامه نگاري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13740 زبان و ادبيات عربي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13741 زبان و ادبيات فارسي 50

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13742

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13743 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13744 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13745 علوم قرآن و حديث 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13746 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 60 تحصيليصرفاً با سوابق  13747  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13748 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13749 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13750 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13751 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13752 ارتباط تصويري 40

سوابق تحصيليصرفاً با  13753 عكاسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13754 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13755 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13756 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز بندر امام  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 خميني(ره)

سوابق تحصيليصرفاً با  13757 مهندسي صنايع 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13758 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13759 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13760 شيمي محض 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13761

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
تحصيليصرفاً با سوابق  13762  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13763 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13764 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13765 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13766 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13767 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13768 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13769 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13770

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13771 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13772 مديريت دولتي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  13773 مديريت صنعتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13774 زبان و ادبيات انگليسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13775 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13776 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13777 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13778 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13779 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13780 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13781 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13782 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13783 علوم ورزشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13784 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13785 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13786 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13787 مترجمي زبان انگليسي 40

  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   رشته عنوان

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13788 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13789 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13790 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13791 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13792 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13793 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13794 مهندسي كامپيوتر 40

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13795

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13796

10 
مهندسي محيط علوم و 
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13797

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13798

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13799

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13800 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
سوابق تحصيليصرفاً با  13801  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13802 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13803 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13804 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13805 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13806 روانشناسي 50

سوابق تحصيليصرفاً با  13807 زبان و ادبيات فارسي 30  

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13808

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13809 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13810 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 13811

تحصيليصرفاً با سوابق  13812 گردشگري 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13813 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13814 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13815 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13816 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13817 مهندسي كامپيوتر 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13818

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13819 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13820 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13821 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  13822 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13823 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13824 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13825 علوم ورزشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13826 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13827 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13828 صنعتيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13829 زبان و ادبيات انگليسي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13830 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13831 مهندسي كامپيوتر 40

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13832

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13833

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13834 اديان و عرفان 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13835

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13836 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13837 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13838 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13839 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13840 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13841 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13842 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13843 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13844 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13845 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13846 علوم قرآن و حديث 20

اسالميفقه و مباني حقوق  50  صرفاً با سوابق تحصيلي 13847

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13848 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13849 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13850 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13851 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13852 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13853 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13854 مهندسي كامپيوتر 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13855

با سوابق تحصيليصرفاً  13856 زيست شناسي گياهي 20  

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13857

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13858

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13859

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13860 تاريخ 20

سوابق تحصيليصرفاً با  13861 جامعه شناسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13862 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13863 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13864 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13865 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13866 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13867 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13868 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13869 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 13870

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13871 مديريت صنعتي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  13872 مترجمي زبان انگليسي 30  

  واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13873 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13874 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13875 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  13876 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13877 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13878 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13879 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد الوان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13880 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13881 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13882 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13883 زبان و ادبيات عربي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 13884

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13885 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13886 مديريت صنعتي 50

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

زيست شناسي سلولي و  40
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13887

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13888 تاريخ 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13889 جغرافيا 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13890 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13891 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13892 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13893 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13894 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13895 فلسفه و كالم اسالمي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13896 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13897 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13898 مديريت صنعتي 50

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13899 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13900 شيمي كاربردي 40

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13901

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13902 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13903 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13904 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13905 زبان و ادبيات عربي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  13906 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13907 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 13908

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13909 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13910 مترجمي زبان انگليسي 40

 ايذه واحد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13911 مهندسي كامپيوتر 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13912

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13913

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13914 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13915 حسابداري 50



 
 

 392  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13916 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13917 روابط عمومي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13918 روانشناسي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  13919 روزنامه نگاري 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13920 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13921 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13922 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13923 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13924 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13925 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

مهندسي اقتصاد  10
 كشاورزي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13926

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13927 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13928 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13929 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13930 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13931 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13932 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13933 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13934 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 سوابق تحصيليصرفاً با  13935  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13936 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13937 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13938 زبان و ادبيات انگليسي 20

 واحد بستان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13939 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13940 اديان و عرفان 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13941 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13942 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13943 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13944 مديريت صنعتي 50

 تركالكيواحد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13945 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13946 مهندسي كامپيوتر 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13947

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13948

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13949

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13950 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13951 اقتصاد 40

50 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13952

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13953 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13954 روانشناسي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 13955

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13956 مشاوره 50

  واحد رامشير -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13957 حسابداري 30

سوابق تحصيليصرفاً با  13958 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13959 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13960 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13961 زبان و ادبيات فارسي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13962

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 تحصيلي صرفاً با سوابق 13963  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13964 مديريت دولتي 40

 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13965 مهندسي كامپيوتر 30

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13966

تحصيليصرفاً با سوابق  13967 مهندسي علوم دامي 10  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13968 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13969 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13970 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13971 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13972 زبان و ادبيات فارسي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  13973 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13974 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13975 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 13976

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13977 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13978 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13979 دولتيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13980 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13981 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13982 مهندسي مكانيك 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13983

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13984 شيمي كاربردي 30

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13985

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13986 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13987 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13988 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13989 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13990 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13991 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13992 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13993 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 سوابق تحصيليصرفاً با  13994  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13995 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13996 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13997 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 13998 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 13999 صنايعمهندسي  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14000 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14001 حسابداري 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

تحصيليصرفاً با سوابق  14002 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14003 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14004 مديريت بازرگاني 50

 واحد اللي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14005 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14006 تاريخ 50

50 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14007

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14008 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14009 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14010 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14011 علوم سياسي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50 تحصيليصرفاً با سوابق  14012  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14013 مديريت دولتي 50

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14014 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14015 مهندسي عمران 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14016 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14017 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14018 شيمي محض 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14019 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14020 اقتصاد 50

50 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14021

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14022 حسابداري 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 14023

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14024 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14025 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14026 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14027 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14028 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14029

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14030 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14031 حقوق 50

با سوابق تحصيليصرفاً  14032 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14033 زبان و ادبيات فارسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14034

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14035 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14036 مديريت دولتي 40

 هفتگلواحد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14037 جغرافيا 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14038 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14039 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14040 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14041 روزنامه نگاري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14042 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14043 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14044 علوم ورزشي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14045

 واحد هفتگل -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14046 اجتماعيمددكاري  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14047 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14048 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14049 مشاوره 20

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14050 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14051 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14052 روانشناسي 30

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14053

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14054 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14055 علوم قرآن و حديث 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 14056

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14057 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14058 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14059 مشاوره 30

 مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14126 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14127 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14128 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14129 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14130 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14131 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14132 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14133 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14134 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14135 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14136 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14137 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14138 انگليسيزبان و ادبيات  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14139 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14140 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14141 رياضيات و كاربردها 20

تحصيلي صرفاً با سوابق 14142 علوم كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14143 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14144 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14145 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14146 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14147 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14148 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14149 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14150

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14151 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14152 شيمي كاربردي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  14153 شيمي محض 20  

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14154

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14155 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14156 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14157 جامعه شناسي 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   رشته عنوان

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14158 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14159 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14160 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14161 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14162 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14163 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14164 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14165 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14166 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14167 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14168 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 14169

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14170 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14171 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14172 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14173 مديريت صنعتي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  14174 مشاوره 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14175 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14176 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قيدار -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14177 مهندسي كامپيوتر 20

تحصيليصرفاً با سوابق  14178 مهندسي علوم دامي 10  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14179 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14180 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14181 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14182 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14183 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14184 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14185 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14186 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 14187

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14188 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14189 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14190 بازرگانيمديريت  30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14191 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14192 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14193 مترجمي زبان انگليسي 20

مركز قيدار (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 سجاس رود)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14194 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14195 حسابداري 50

 واحد خرمدره -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14196 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14197 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14198 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14199 ورزشي علوم 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14200 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد سلطانيه -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14201 مهندسي معماري 50

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14202

 واحد سلطانيه -استان زنجان  دانشگاه پيام نور ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14203 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14204 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14205 روانشناسي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 14206

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14207 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14208 مشاوره 50

 واحد طارم (آب بر) -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14209 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14210 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14211 حقوق 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14212

 واحد ماه نشان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 

علوم و مهندسي محيط  10
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14213

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14214 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14215 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14216 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14217 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14218 زبان و ادبيات عربي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14219 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14220 مديريت دولتي 50

 مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14326 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14327 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14328 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14329 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14330 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14331 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 14332

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14333 مددكاري اجتماعي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14334 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14335 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14336 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14337 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14338 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14339 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14340 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14341 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14342 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14343 مهندسي عمران 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14344 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14345 مهندسي معماري 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14346

10 

مهندسي صنايع علوم و 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14347

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14348 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14349 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14350 روابط عمومي 40



 
 

 395  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14351 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14352 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14353 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14354 مددكاري اجتماعي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14355 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14356 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14357 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14358 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14359 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14360 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14361 طراحي پارچه 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14362 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14363 مترجمي زبان انگليسي 20

مركز سمنان (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 سرخه)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14364 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14365 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14366 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14367 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14368 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14369 مديريت دولتي 20

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14370 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14371 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14372 مهندسي عمران 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14373 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14374

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14375 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14376 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14377 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14378 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14379 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14380 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14381 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14382 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14383

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14384 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14385 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14386 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14387 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14388 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14389 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14390 زبان و ادبيات انگليسي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  14391 مترجمي زبان انگليسي 30  

 مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14392 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14393 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14394 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14395 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  14396 روابط عمومي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14397 روانشناسي 50

 مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14398 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14399 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14400 اجتماعيمددكاري  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14401 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14402 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14403 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14404 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14405 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد ايوانكي -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14406 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14407 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14408 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14409 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14410 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14411 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14412 زبان و ادبيات انگليسي 20

 واحد مهدي شهر -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14413 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14414 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14415 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14416 مديريت بيمه 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14417 مديريت صنعتي 20

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14712 مهندسي كامپيوتر 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14713

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14714 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14715 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14716 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14717 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14718 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14719 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14720 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14721 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14722 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14723

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14724 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14725 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14726 زبان و ادبيات انگليسي 20

مركز ايرانشهر  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 (محل تحصيل گلمورتي)

سوابق تحصيليصرفاً با  14727 زبان و ادبيات فارسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14728 علوم قرآن و حديث 20

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14729 مهندسي صنايع 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14730

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14731 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14732 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14733 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14734 روانشناسي 50



 
 

 396  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14735 زبان و ادبيات فارسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14736 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14737 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14738 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14739 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز خاش -بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14740 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14741 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14742

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14743 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14744 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14745 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14746 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14747 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14748 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14749 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 با سوابق تحصيلي صرفاً 14750  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14751 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14752 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14753 مديريت دولتي 40

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14754 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14755 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14756

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14757 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14758 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14759 حسابداري 30

سوابق تحصيلي صرفاً با 14760 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14761 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14762 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14763 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14764

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14765 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14766 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14767 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14768 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14769 مديريت دولتي 40

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14770 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14771 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14772 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14773 مهندسي برق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14774 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14775 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14776 صنايعمهندسي  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14777 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14778 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14779 مهندسي مكانيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14780 زمين شناسي 20

 مركز زاهدان -بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14781

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14782 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14783 شيمي كاربردي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  14784 شيمي محض 20  

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14785

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14786

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14787

سوابق تحصيليصرفاً با  14788 مهندسي علوم دامي 10  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14789 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14790 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14791 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14792 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14793 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14794 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14795 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14796 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14797 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14798 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14799 علوم سياسي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  14800 علوم ورزشي 60  

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14801

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14802 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14803 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14804 مديريت بيمه 40

تحصيليصرفاً با سوابق  14805 مديريت دولتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14806 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14807 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14808 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14809 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14810 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز سراوان -نور استان سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14811 مهندسي كامپيوتر 20

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14812

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14813 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14814 حسابداري 20

سوابق تحصيليصرفاً با  14815 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14816 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14817 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14818 زبان و ادبيات فارسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14819 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14820 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14821 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14822 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14823 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14824 مشاوره 50
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  واحد راسك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  ظرفيت 
پذيرش  رشته كد   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14825 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14826 زبان و ادبيات فارسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14827 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 14828

تحصيليصرفاً با سوابق  14829 مديريت دولتي 40  

 واحد زهك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14830 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14831 مددكاري اجتماعي 40

 واحد سيب سوران -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
تحصيليصرفاً با سوابق  14832 علوم قرآن و حديث 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14833 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14834 مديريت مالي 50

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14835 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14836 جغرافيا 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14837 فارسيزبان و ادبيات  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14838 علوم قرآن و حديث 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14839 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14840 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14841 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز آباده - دانشگاه پيام نور استان فارس
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14931 مهندسي صنايع 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14932

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14933 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14934 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14935 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14936 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14937 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14938 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14939 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14940 مديريت امور بانكي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  14941 مديريت بازرگاني 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14942 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14943 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14944 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14945 مشاوره 20

مركز آباده (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 ايزدخواست)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14946 حسابداري 50

 مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14947 مهندسي كامپيوتر 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14948

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14949 شيمي كاربردي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14950

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14951 جامعه شناسي 20

 مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14952 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14953 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14954 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14955 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14956 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14957 مددكاري اجتماعي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  14958 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14959 مديريت كسب و كار 40

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14960 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14961 مهندسي عمران 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14962 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14963 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14964 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14965

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14966

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14967 حسابداري 40

تحصيليصرفاً با سوابق  14968 حقوق 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14969 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14970 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14971 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14972 علوم ورزشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14973 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14974 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14975 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14976 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14977

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14978 اقتصاد 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14979 حسابداري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14980 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14981 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14982 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 14983

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14984 امور بانكيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14985 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14986 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14987 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14988 مديريت صنعتي 60

سوابق تحصيلي صرفاً با 14989 مديريت كسب و كار 40  

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14990 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14991 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14992 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14993 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14994 مهندسي مكانيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14995 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14996 شيمي محض 20
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 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
سوابق تحصيليصرفاً با  14997  

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 14998

 صرفاً با سوابق تحصيلي 14999 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15000 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15001 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15002 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15003 ادبيات فارسيزبان و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15004 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15005 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15006

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15007 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15008 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15009 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15010 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15011 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15012 مديريت صنعتي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  15013 مديريت كسب و كار 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15014 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15015 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز جهرم (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 سيمكان)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15016 حقوق 50

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15017 صنايعمهندسي  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15018 مهندسي كامپيوتر 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15019

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15020 شيمي كاربردي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به 

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15021

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15022

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15023 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15024 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15025 روابط عمومي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  15026 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15027 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15028

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15029 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15030 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15031 مشاوره 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15032 ادبيات انگليسيزبان و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15033 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15034 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15035 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15036 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15037 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15038 حسابداري 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15039 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15040 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15041 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15042 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15043 علوم سياسي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 15044

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15045 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15046 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15047 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15048 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15049 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15050 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 با آزمون 38679 حسابداري 18
 با آزمون 38680 روانشناسي 15
 با آزمون 38681 مديريت امور بانكي 12
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15051 آمار 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15052 رياضيات و كاربردها 30

سوابق تحصيليصرفاً با  15053 علوم كامپيوتر 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15054 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15055 فيزيك 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15056 مهندسي برق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15057 مهندسي پزشكي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15058 مهندسي شهرسازي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15059 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15060 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15061 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15062 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15063 مهندسي معماري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15064 مهندسي مكانيك 40

مهندسي مواد و متالورژي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 15065

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15066 مهندسي نفت 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15067 مهندسي هوافضا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15068 زمين شناسي 40

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15069

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15070 فناوريزيست  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15071 شيمي كاربردي 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15072

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15073

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15074

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15075

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15076 اديان و عرفان 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15077 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15078 جامعه شناسي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  15079 روابط عمومي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15080 زبان و ادبيات عربي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15081 زبان و ادبيات فارسي 50
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 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

40 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
سوابق تحصيليصرفاً با  15082  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15083 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15084 علوم سياسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15085 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 15086

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15087 فلسفه و كالم اسالمي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15088 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15089 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15090 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15091 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15092 مديريت دولتي 50

با سوابق تحصيليصرفاً  15093 مديريت صنعتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15094 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15095 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15096 عكاسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15097 هنر اسالمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15098 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15099 انگليسيمترجمي زبان  50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15100 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15101 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15102 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15103 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15104 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15105 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15106 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15107 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15108 مترجمي زبان انگليسي 30

مركز صفاشهر (محل تحصيل  -فارس دانشگاه پيام نور استان 
 قادرآباد)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15109 حسابداري 40

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15110 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15111 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15112 مهندسي كامپيوتر 40

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15113

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15114 زيست شناسي گياهي 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15115

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15116

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15117 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15118 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15119 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15120 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15121 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15122 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15123 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15124 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 15125

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15126 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15127 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15128 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15129 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15130 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز فيروز آباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
سوابق تحصيليصرفاً با  15131 مهندسي كامپيوتر 20  

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15132

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15133

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15134 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15135 حسابداري 40

تحصيليصرفاً با سوابق  15136 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15137 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15138 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15139 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 15140

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15141 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15142 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15143 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15144 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15145 شيمي كاربردي 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15146

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15147 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15148 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15149 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15150 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15151 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15152 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15153 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15154

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15155 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15156 مديريت بازرگاني 30

سوابق تحصيلي صرفاً با 15157 مديريت دولتي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15158 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15159 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15160 مشاوره 40

مركز كازرون (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 خشت)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15161 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15162 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15163 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15164 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15165 مهندسي كامپيوتر 20

تحصيليصرفاً با سوابق  15166 شيمي كاربردي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15167 جامعه شناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15168 حسابداري 30



 
 

 400  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15169 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  15170 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15171 زبان و ادبيات عربي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15172 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15173 علوم ورزشي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15174

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15175 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15176 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15177 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15178 مديريت صنعتي 20

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15179 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15180 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15181

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15182 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15183 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15184 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15185 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15186 ادبيات عربيزبان و  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15187 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15188 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15189 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15190 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 15191

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15192 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15193 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15194 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد ارسنجان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15195 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15196 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15197 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15198 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15199 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15200 مديريت دولتي 20

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15201 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15202 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15203 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15204 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15205 علوم تربيتي 50

سوابق تحصيليصرفاً با  15206 علوم ورزشي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15207 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15208 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15209 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15210 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15211 زبان و ادبيات انگليسي 20

 واحد بيضا -استان فارس  دانشگاه پيام نور
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15212 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15213 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15214 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15215 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15216 علوم سياسي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15217

  واحد خاوران -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15218 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15219 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15220 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15221 مديريت بازرگاني 20

 واحد رستم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15222 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15223 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15224 مديريت بازرگاني 30

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15225 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15226 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15227 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15228 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15229 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15230 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15231 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15232 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سپيدان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15233 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15234 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15235 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15236 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15237 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15238 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15239

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15240 گردشگري 20

با سوابق تحصيليصرفاً  15241 مديريت امور بانكي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15242 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15243 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15244 مديريت صنعتي 20

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15245 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15246 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15247 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15248 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15249 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15250 مترجمي زبان انگليسي 20

 و قره بالغواحد ششده  -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15251 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15252 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15253 مديريت دولتي 20

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15254 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15255 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15256 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15257 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15258 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15259 زبان و ادبيات انگليسي 20



 
 

 401  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

پذيرش نحوه محل  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15260 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15261 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15262 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15263 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15264 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  15265 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15266 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15267 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15268 مترجمي زبان انگليسي 30

واحد الر (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 جويم)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15269 حسابداري 50

 واحد مرودشت -نور استان فارس  دانشگاه پيام
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15270 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15271 شيمي كاربردي 40

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15272

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15273

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15274 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15275 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15276 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15277 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15278 زبان و ادبيات فارسي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  15279 علوم تربيتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15280 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15281 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 15282

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15283 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15284 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15285 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15286 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15287 مترجمي زبان انگليسي 50

واحد مرودشت (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 كامفيروز)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15288 حسابداري 50

با سوابق تحصيلي صرفاً 15289 علوم تربيتي 50  

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15290 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15291 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15292 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15293 مديريت بازرگاني 20

 واحد ني ريز -فارس دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15294 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15295 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15296 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15297 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15298 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15299 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15300 مديريت دولتي 20

 واحد ني ريز -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15301 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15302 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15303 مترجمي زبان انگليسي 60

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15463 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15464 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15465 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  15466 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15467 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15468 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15469 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15470 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15471 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15472 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15473 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15474 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15475 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15476 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15477 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15478 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15479 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15480 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15481 مددكاري اجتماعي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  15482 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15483 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15484 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15485 مشاوره 20

مركز تاكستان (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 اسفرورين)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15486 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15487 حقوق 50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 با آزمون 38682 روانشناسي 18
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15488 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15489 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15490 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15491 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15492 مهندسي پزشكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15493 مهندسي پليمر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15494 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15495 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15496 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15497 مهندسي مكانيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15498 زمين شناسي 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15499

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15500 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15501 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15502 شيمي محض 30
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 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15503

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
سوابق تحصيلي صرفاً با 15504  

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15505

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15506 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15507 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15508 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15509 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15510 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15511 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15512 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15513 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15514 علوم سياسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15515 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15516 ورزشي علوم 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 15517

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15518 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15519 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15520 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15521 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15522 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15523 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15524 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15525 ارتباط تصويري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15526 صنايع دستي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15527 طراحي لباس 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15528 نقاشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15529 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15530 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز قزوين (محل تحصيل  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 اسفرورين)

سوابق تحصيلي صرفاً با 15531 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15532 حقوق 50

 واحد آوج -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15533 زمين شناسي 40

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15534

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15535 زيست شناسي گياهي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15536 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15537 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15538 علوم تربيتي 50

 واحد الوند قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15539 مهندسي كامپيوتر 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
تحصيليصرفاً با سوابق  15540  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15541 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15542 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15543 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15544 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15545

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15546 مديريت صنعتي 20

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 با آزمون 38683 روانشناسي 18
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15729 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15730 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15731 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15732 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15733 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15734 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15735 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15736 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15737 كامپيوتر مهندسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15738 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15739 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15740

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15741 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15742 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15743 شيمي محض 30

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15744

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15745

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
با سوابق تحصيلي صرفاً 15746  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15747 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15748 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15749 اقتصاد 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15750 تاريخ 50

20 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15751

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15752 شناسيجامعه  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15753 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15754 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15755 زبان و ادبيات فارسي 40

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15756

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15757 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15758 علوم سياسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15759 علوم قرآن و حديث 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15760 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 15761

سوابق تحصيليصرفاً با  15762 فلسفه و كالم اسالمي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15763 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15764 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15765 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15766 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15767 كتابت و نگارگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15768 انگليسيمترجمي زبان  50

 واحد جعفريه -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15769 مهندسي كامپيوتر 40

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15770

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15771 اقتصاد 40
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 واحد جعفريه -دانشگاه پيام نور استان قم  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15772 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15773 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15774 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 15775

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15776 بازرگانيمديريت  20

 واحد كهك -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15777 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15778 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15779 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15780 مديريت صنعتي 20

 مركز بيجار -پيام نور استان كردستان دانشگاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15938 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15939

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15940 جغرافيا 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15941 حسابداري 40

تحصيليصرفاً با سوابق  15942 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15943 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15944 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15945 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15946

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15947 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15948 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15949 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15950 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15951 مشاوره 50

 مركز سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
تحصيليصرفاً با سوابق  15952 رياضيات و كاربردها 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15953 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15954 شيمي كاربردي 30

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15955

60 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15956

سوابق تحصيليصرفاً با  15957 تاريخ 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15958 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15959 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15960 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15961 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15962 روانشناسي 50

سوابق تحصيليصرفاً با  15963 زبان و ادبيات عربي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15964 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15965 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15966 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 15967

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15968 مددكاري اجتماعي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15969 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15970 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15971 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15972 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15973 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز سنندج -استان كردستان دانشگاه پيام نور 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15974 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15975 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15976 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15977 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15978 مهندسي شيمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15979 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15980 مهندسي عمران 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15981 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15982 مهندسي معماري 30

سوابق تحصيليصرفاً با  15983 زمين شناسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15984 زيست شناسي گياهي 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15985

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15986

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
سوابق تحصيليصرفاً با  15987  

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15988

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15989 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15990 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 15991

سوابق تحصيليصرفاً با  15992 تاريخ 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15993 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15994 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15995 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15996 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15997 روانشناسي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  15998 روزنامه نگاري 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 15999 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16000 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16001 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16002 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16003 علوم ورزشي 60

حقوق اسالميفقه و مباني  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16004

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16005 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16006 مددكاري اجتماعي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16007 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16008 مديريت بازرگاني 50

سوابق تحصيلي صرفاً با 16009 مديريت بيمه 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16010 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16011 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16012 مشاوره 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16013 زبان و ادبيات انگليسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16014 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16015 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16016 مهندسي كامپيوتر 40

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16017
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16018

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16019 اقتصاد 20

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16020

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16021 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16022 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16023 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16024 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16025 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16026 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16027 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16028

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16029 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16030 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16031 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16032 زبان و ادبيات انگليسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16033 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بانه -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16034 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16035 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16036 اقتصاد 20

سوابق تحصيليصرفاً با  16037 تاريخ 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16038 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16039 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16040 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16041 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16042 مديريت بازرگاني 20

با سوابق تحصيليصرفاً  16043 مديريت دولتي 30  

 واحد ديواندره -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16044 رياضيات و كاربردها 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16045 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16046 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16047 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16048 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16049 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16050 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16051 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16052 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16053 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16054 مديريت دولتي 30

 واحد سرو آباد -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16055 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16056 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16057 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16058 علوم تربيتي 50

 واحد قروه -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16059 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16060 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16061 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16062 جغرافيا 20

 قروهواحد  -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16063 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16064 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16065 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16066 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20 با سوابق تحصيلي صرفاً 16067  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16068 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16069 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16070 مديريت دولتي 30

 واحد كامياران -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16071 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16072 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16073 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16074 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16075 زبان و ادبيات انگليسي 30

 مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
سوابق تحصيليصرفاً با  16236 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16237 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16238 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16239 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16240 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16241 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16242 مديريت دولتي 20

 مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16243 مهندسي كامپيوتر 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16244

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16245 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16246 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16247 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16248 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16249 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16250 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16251 علوم ورزشي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  16252 مديريت امور بانكي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16253 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16254 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16255 مديريت مالي 50

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16256 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16257 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16258 زيست شناسي گياهي 20

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16259

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16260 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16261 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16262 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16263 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16264 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16265 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16266

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16267 مددكاري اجتماعي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز جيرفت -پيام نور استان كرمان دانشگاه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16268 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16269 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16270 زبان و ادبيات انگليسي 20

 مركز رفسنجان -كرمان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16271 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16272 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16273 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16274

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16275 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16276 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16277 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16278 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16279 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16280 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16281

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16282 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16283 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16284 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16285 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16286 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16287 مشاوره 40

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16288 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16289 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16290 مهندسي كامپيوتر 40

سوابق تحصيليصرفاً با  16291 مهندسي معماري 40  

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16292

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16293 شيمي محض 30

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16294

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16295 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16296 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16297 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16298 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16299 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16300 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16301 علوم تربيتي 60

تحصيليصرفاً با سوابق  16302 علوم سياسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16303 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16304

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16305 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16306 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16307 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16308 زبان انگليسيمترجمي  50

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 با آزمون 38684 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16309 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16310 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16311 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16312 مهندسي برق 40

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16313 مهندسي پليمر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16314 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16315 مهندسي شيمي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16316 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16317 مهندسي عمران 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16318 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16319 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16320 مهندسي مكانيك 30

مهندسي مواد و متالورژي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 16321

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16322 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16323

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16324 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16325 شيمي كاربردي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  16326 شيمي محض 30  

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16327

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16328

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16329

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16330 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16331 اديان و عرفان 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16332 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16333

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16334 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16335 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16336 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16337 حسابداري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16338 زبان و ادبيات فارسي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16339

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16340 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16341 علوم سياسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16342 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16343 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 16344

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16345 گردشگري 20

تحصيليصرفاً با سوابق  16346 مديريت امور بانكي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16347 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16348 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16349 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16350 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16351 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16352 انگليسيزبان و ادبيات  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16353 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16354 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16355

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16356 حسابداري 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16357 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16358 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16359 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16360 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16361 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16362 مترجمي زبان انگليسي 60

 واحد بردسير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16363 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16364 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16365 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16366 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16367 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16368 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16369 مديريت كسب و كار 50

 واحد راور - دانشگاه پيام نور استان كرمان
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16370 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16371 روانشناسي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 16372

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16373 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16374 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16375 صنعتيمديريت  40

 واحد رودبار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16376 جامعه شناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16377 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16378 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16379 روانشناسي 50

مباني حقوق اسالميفقه و  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16380

 واحد ريگان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16381 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16382 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16383 حسابداري 30

تحصيليصرفاً با سوابق  16384 حقوق 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16385 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16386 روزنامه نگاري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16387 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16388 مشاوره 30

 واحد زرند -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
تحصيلي صرفاً با سوابق 16389 مهندسي صنايع 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16390 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16391 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16392 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16393 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16394 زبان و ادبيات فارسي 50

با سوابق تحصيليصرفاً  16395 علوم تربيتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16396 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16397 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16398 مديريت دولتي 20

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16399 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16400 حسابداري 50

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16401 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16402 علوم تربيتي 50

با سوابق تحصيليصرفاً  16403 مددكاري اجتماعي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16404 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16405 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16406 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16407 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد كهنوج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

شناسي سلولي و زيست  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16408

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16409 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16410 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16411 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16412

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16413 مددكاري اجتماعي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16414 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16415 مشاوره 30

 واحد منوجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16416

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16417 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16418 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16419 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16420 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 16421

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16422 مديريت بازرگاني 20

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16559 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16560 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16561 مهندسي كامپيوتر 30

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16562

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16563 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16564 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16565 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16566 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16567 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16568 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  16569 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16570 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16571 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16572 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16573 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16574

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16575 اجتماعيمددكاري  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16576 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16577 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16578 مترجمي زبان انگليسي 30



 
 

 407  
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  ظرفيت 
پذيرش  رشته  كد  عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16579 آمار 40

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16580

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16581 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16582 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16583 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16584 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16585 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16586 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16587 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16588 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16589 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16590 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16591 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16592 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16593 تاريخ 20

تحصيلي صرفاً با سوابق 16594 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16595 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16596 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16597 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16598 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16599 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16600

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16601 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16602 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16603 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 با آزمون 38685 روانشناسي 18
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16604 رياضيات و كاربردها 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16605 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16606 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16607 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16608 مهندسي شيمي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  16609 مهندسي صنايع 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16610 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16611 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16612 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16613

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16614 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16615 شيمي كاربردي 40

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16616

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16617

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16618

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16619

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16620 مهندسي علوم دامي 10

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

تحصيليصرفاً با سوابق  16621 اديان و عرفان 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16622 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16623 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16624 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16625 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16626 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  16627 زبان و ادبيات عربي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16628 زبان و ادبيات فارسي 30

30 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16629

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16630 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16631 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16632 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16633 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 16634

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16635 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16636 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16637 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16638 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16639 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16640 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16641 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16642 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16643 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16644 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16645 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16646 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16647 روانشناسي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  16648 زبان و ادبيات فارسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16649 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16650 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16651 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16652 مديريت امور بانكي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16653 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16654 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16655 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16656 زبان و ادبيات انگليسي 30

واحد تازه آباد ثالث  -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 باباجاني

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16657 حقوق 40

سوابق تحصيليصرفاً با  16658 روانشناسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16659 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16660 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16661 مشاوره 30

 واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16662 جامعه شناسي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  16663 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16664 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16665 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16666 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16667 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16668 مشاوره 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد سرپل ذهاب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

علوم و مهندسي محيط  10
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16669

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16670 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16671 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16672 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16673 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16674 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16675 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16676

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16677 مديريت بازرگاني 30

 واحد صحنه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16678 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16679 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16680 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16681 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16682 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16683 مشاوره 20

 واحد قصر شيرين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16684 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16685 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16686 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16687 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  16688 روانشناسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16689 علوم تربيتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16690 مديريت بازرگاني 20

 واحد كرند غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16691 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16692 روانشناسي 50

سوابق تحصيلي صرفاً با 16693 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16694 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16695 مشاوره 50

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16696 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16697 اقتصاد 20

با سوابق تحصيليصرفاً  16698 حسابداري 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16699 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16700 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16701 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16702 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16703

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16704 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16705 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16706 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد گيالن غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16707

با سوابق تحصيلي صرفاً 16708 شيمي محض 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16709 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16710 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16711 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16712 زبان و ادبيات فارسي 20

 واحد گيالن غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16713

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16714 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16715 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16716 مديريت دولتي 40

 واحد هرسين -استان كرمانشاه دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16717 رياضيات و كاربردها 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16718

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16719 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16720 حقوق 50

تحصيليصرفاً با سوابق  16721 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16722 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16723 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16724 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16725 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16726 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16727 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16728 مديريت صنعتي 20

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 دوگنبدان

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16805 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16806 مهندسي نفت 20

با سوابق تحصيلي صرفاً 16807 زيست شناسي گياهي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16808 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16809 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16810 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16811 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16812 زبان و ادبيات فارسي 20

اسالميفقه و مباني حقوق  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 16813

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16814 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16815 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16816 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16817 مديريت دولتي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  16818 مديريت صنعتي 20  

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16819 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16820 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16821 مهندسي شيمي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  16822 مهندسي صنايع 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16823 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16824 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16825 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16826 مهندسي مكانيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16827 زمين شناسي 20

30 
و زيست شناسي سلولي 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16828

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16829 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16830 زيست فناوري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16831 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16832 شيمي محض 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز ياسوج -و بوير احمد دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16833

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16834

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 پايداركشاورزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16835

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16836 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16837 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16838 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16839 جغرافيا 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16840 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16841 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16842 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16843 زبان و ادبيات عربي 20

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16844

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16845 علوم تربيتي 60

تحصيليصرفاً با سوابق  16846 علوم سياسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16847 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16848 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 16849

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16850 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16851 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16852 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16853 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16854 مشاوره 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16855 مطالعات خانواده 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16856 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16857 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد باشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16858 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16859 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16860 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16861 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16862 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16863 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16864 مديريت دولتي 40

واحد  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 دهدشت

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16865 مهندسي كامپيوتر 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16866

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16867

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16868 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16869 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16870 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16871 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16872 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16873 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16874 زبان و ادبيات فارسي 20

واحد  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  ادامه
 دهدشت

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16875 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16876 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16877 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16878 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16879 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16880 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16881 مديريت دولتي 60

مديريت فرهنگي و هنري 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 16882

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16883 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16884 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16885 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد لنده -كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16886 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16887 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16888 مشاوره 50

 واحد مارگون -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16889 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16890 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16891 علوم تربيتي 50

 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16971 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16972 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16973 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16974 تربيتيعلوم  50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16975 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16976 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16977 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16978 مديريت دولتي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  16979 مشاوره 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16980 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16981 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16982 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16983 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16984 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16985 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16986 مهندسي عمران 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16987 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16988 مهندسي معماري 20

با سوابق تحصيلي صرفاً 16989 مهندسي مكانيك 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16990 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16991

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16992 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16993 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16994

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16995

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16996 اقتصاد 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 صرفاً با سوابق تحصيلي 16997 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16998 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16999 حقوق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17000 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17001 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17002 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17003 تربيتيعلوم  60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17004 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17005 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17006 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17007 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17008 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17009 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17010 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17011 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17012 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17013 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17014 زيست شناسي گياهي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17015 اقتصاد 20

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17016

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17017 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17018 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17019 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17020 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17021 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17022 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17023 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17024 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17025

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17026 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17027 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17028 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17029 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17030 صنعتي مديريت 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17031 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد آق قال -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17032 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17033 حسابداري 50

با سوابق تحصيليصرفاً  17034 زبان و ادبيات عربي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17035 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17036 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17037 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17038 مديريت صنعتي 50

 واحد راميان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17039 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17040 علوم تربيتي 50

 واحد علي آباد كتول -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17041 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17042 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17043 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17044 امور بانكيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17045 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17046 مديريت دولتي 20

  واحد كردكوي -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

سوابق تحصيليصرفاً با  17047 جامعه شناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17048 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17049 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17050 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17051 مديريت بازرگاني 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17052 مديريت مالي 50

 واحد كالله -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

مهندسي اقتصاد  10
 كشاورزي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17053

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17054 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17055 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17056 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17057 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17058 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17059 مديريت امور بانكي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17060 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد گاليكش -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17061 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17062 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17063 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17064 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17065 مديريت بازرگاني 20

 واحد مراوه تپه -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17066 حقوق 30

تحصيليصرفاً با سوابق  17067 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17068 مديريت دولتي 40

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17213 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17214 مهندسي كامپيوتر 40

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17215

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17216 كاربرديشيمي  30

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17217

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17218 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17219 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17220

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17221 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17222 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17223 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17224 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17225 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17226 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17227 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17228 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17229 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17230 مترجمي زبان انگليسي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل
 با آزمون 38686 حسابداري 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17231 علوم كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17232 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17233 مهندسي برق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17234 مهندسي پليمر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17235 شهرسازيمهندسي  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17236 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17237 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17238 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17239 مهندسي معماري 50

سوابق تحصيليصرفاً با  17240 مهندسي مكانيك 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17241 زمين شناسي 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17242

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17243 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17244 شيمي محض 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17245 علوم و مهندسي شيالت 10

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17246

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17247

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17248 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17249 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17250 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 17251

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17252 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17253 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17254 مديريت امور گمركي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  17255 مديريت بازرگاني 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17256 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17257 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17258 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17259 هنر اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17260 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رشت (محل تحصيل خمام) -نور استان گيالن دانشگاه پيام 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17261 حقوق 50

 مركز رشت (محل تحصيل سنگر) -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17262 علوم تربيتي 50

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با سوابق تحصيليصرفاً  17263 زيست شناسي گياهي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17264 شيمي كاربردي 30

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17265

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17266 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17267 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17268 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17269 ادبيات فارسيزبان و  20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17270

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17271 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17272 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رودسر (محل تحصيل چابكسر) -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17273 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17274 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17275 مديريت بازرگاني 50

  مركز صومعه سرا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

سوابق تحصيليصرفاً با  17276 مهندسي كامپيوتر 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17277 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17278 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17279 زبان و ادبيات فارسي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17280

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17281 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17282 مديريت بازرگاني 50

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17283 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17284 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17285 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17286 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17287 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17288 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17289

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17290 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17291 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد آستانه اشرفيه -نور استان گيالن  دانشگاه پيام
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17292 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17293 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17294 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17295 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17296 علوم تربيتي 50

و مباني حقوق اسالمي فقه 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17297

 واحد املش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

مهندسي اقتصاد  10
 كشاورزي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17298

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17299 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17300 حقوق 50

تحصيلي صرفاً با سوابق 17301 روانشناسي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17302 مشاوره 20

 واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17303 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17304 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17305 حسابداري 50

تحصيليصرفاً با سوابق  17306 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17307 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17308

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17309 مديريت بازرگاني 50

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17310 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17311 شناسيجامعه  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17312 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17313 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17314 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17315 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17316 مديريت بازرگاني 60

 واحد فومن -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17317 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17318 حقوق 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 واحد فومن -دانشگاه پيام نور استان گيالن  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

تحصيليصرفاً با سوابق  17319 روانشناسي 60  

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17320

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17321 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17322 مديريت دولتي 50

 واحد الهيجان -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17323 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17324 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17325 علوم تربيتي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17326

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17327 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17328 مديريت دولتي 30

سوابق تحصيليصرفاً با  17329 مديريت صنعتي 20  

 واحد لنگرود -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17330 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17331 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17332 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17333 حقوق 50

با سوابق تحصيليصرفاً  17334 علوم تربيتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17335 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17336

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17337 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17338 مددكاري اجتماعي 40

 واحد منجيل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17339 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17340 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17341 روانشناسي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17342

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17343 مددكاري اجتماعي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  17344 مديريت بازرگاني 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17345 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17346 مشاوره 20

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17523 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17524 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17525 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17526 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17527 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17528 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17529 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17530 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17531 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17532 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17533

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17534 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17535 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17536 زبان و ادبيات انگليسي 20

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17537 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17538 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17539  مولكولي

 مركز اليگودرز - دانشگاه پيام نور استان لرستان ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17540 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17541 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17542 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17543 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17544 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17545 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17546 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17547 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17548 مديريت صنعتي 50

تحصيليصرفاً با سوابق  17549 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17550 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17551 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17552 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17553 جامعه شناسي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  17554 حسابداري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17555 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17556 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17557 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17558 علوم سياسي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17559

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17560 بازرگانيمديريت  30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17561 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17562 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز پلدختر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17563 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17564

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17565 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17566 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17567 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17568 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17569 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17570 دولتيمديريت  30

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17571 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17572 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17573 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17574 مهندسي برق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17575 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17576 مهندسي عمران 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17577 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17578 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17579 مهندسي مكانيك 40

با سوابق تحصيليصرفاً  17580 زمين شناسي 20  

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17581

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17582 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17583 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17584 شيمي محض 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 خرم آبادمركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17585

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17586

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
تحصيليصرفاً با سوابق  17587  

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17588

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17589 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17590

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17591 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17592 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17593 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17594 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17595 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17596 روابط عمومي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17597 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17598 روزنامه نگاري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17599 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17600 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17601 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17602 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17603 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17604

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17605 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17606 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17607 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17608 مديريت صنعتي 30

با سوابق تحصيليصرفاً  17609 زبان و ادبيات انگليسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17610 مترجمي زبان انگليسي 40

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17611

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17612 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17613 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17614 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17615 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17616 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17617 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17618 مديريت دولتي 20

سوابق تحصيلي صرفاً با 17619 مترجمي زبان انگليسي 20  

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17620 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17621 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17622 مهندسي معماري 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17623

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17624

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17625 جامعه شناسي 20

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17626 حسابداري 50

با سوابق تحصيلي صرفاً 17627 حقوق 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17628 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17629 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17630 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17631 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17632

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17633 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17634 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17635 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17636 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17637 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17638 مهندسي كامپيوتر 40

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17639

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17640 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17641 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17642

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17643 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17644 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17645 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17646 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17647 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17648 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17649 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17650 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17651

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17652 مديريت بازرگاني 40

تحصيليصرفاً با سوابق  17653 مديريت دولتي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17654 مترجمي زبان انگليسي 30

 واحد نور آباد دلفان -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17655 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17656 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17657 شيمي محض 20

10 
مهندسي محيط  علوم و
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17658

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17659 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17660 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17661 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17662 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17663 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17664 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17665 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17666 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17667 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17668

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17669 مديريت صنعتي 20

 مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17751 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17752 شيمي كاربردي 30
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17753

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17754 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17755 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17756 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17757 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17758 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17759 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17760 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17761 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17762

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17763 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17764 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17765 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17766 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17767 مديريت مالي 40

سوابق تحصيليصرفاً با  17768 مترجمي زبان انگليسي 50  

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17769 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17770 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17771 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17772 مهندسي صنايع 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17773 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17774 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17775 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17776 مهندسي مكانيك 30

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17777

با سوابق تحصيليصرفاً  17778 زيست فناوري 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17779 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17780

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17781 اقتصاد 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17782

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17783 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17784 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17785 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17786 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17787 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17788 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17789 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17790 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 17791

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17792 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17793 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17794 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17795 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17796 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17797 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17798 مشاوره 50

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17799 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17800 طراحي لباس 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17801 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17802 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر -نور استان مازندران دانشگاه پيام 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17803 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17804 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17805 شيمي محض 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17806

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 پايداركشاورزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17807

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17808 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17809 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17810 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17811 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17812 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17813 علوم ورزشي 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17814

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17815 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17816 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17817 مديريت امور گمركي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17818 بازرگانيمديريت  30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17819 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17820 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17821 طراحي صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17822 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17823 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17824 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17825 حسابداري 40

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17826

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17827 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17828 بازرگاني مديريت 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17829 زبان و ادبيات انگليسي 20

 مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17830 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17831 زيست فناوري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17832 شيمي كاربردي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17833

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17834

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17835

تحصيلي صرفاً با سوابق 17836 تاريخ 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17837 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17838 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17839 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17840 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17841 علوم ورزشي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17842

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17843 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17844 مددكاري اجتماعي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17845 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17846 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17847 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17848 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17849 طراحي لباس 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17850 مترجمي زبان انگليسي 40

  مركز ساري -مازندران دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17851 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17852 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17853 مهندسي شيمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17854 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17855 مهندسي عمران 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17856 كامپيوترمهندسي  60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17857 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17858 مهندسي مكانيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17859 مهندسي نفت 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17860 زمين شناسي 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17861

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17862 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17863 زيست فناوري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17864 شيمي كاربردي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17865 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17866 علوم و مهندسي شيالت 10

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به 

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17867

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17868 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17869 اقتصاد 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17870 تاريخ 20

تحصيليصرفاً با سوابق  17871 جامعه شناسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17872 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17873 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17874 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17875 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17876 علوم تربيتي 60

سوابق تحصيليصرفاً با  17877 علوم سياسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17878 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17879 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 17880

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17881 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17882 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17883 مديريت دولتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17884 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17885 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17886 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17887 طراحي لباس 50

با سوابق تحصيليصرفاً  17888 زبان و ادبيات انگليسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17889 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

زيست شناسي سلولي و  30
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17890

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17891 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17892 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17893 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17894 حقوق 50

20 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17895

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17896

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17897 مددكاري اجتماعي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17898 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17899 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17900 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد بهنمير -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17901 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17902 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17903 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 60  صرفاً با سوابق تحصيلي 17904

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17905 مديريت بازرگاني 20

 سفيدواحد پل  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17906 مهندسي كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17907 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17908 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17909 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17910 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 17911

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17912 مديريت دولتي 50

 واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17913 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17914 حقوق 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17915

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17916 مديريت كسب و كار 50

 واحد چمستان -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

علوم و مهندسي محيط  10
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17917

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17918 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17919 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  17920 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17921 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17922 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17923 مديريت صنعتي 20

 واحد رينه -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17924 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17925 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17926 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17927 علوم تربيتي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 50  صرفاً با سوابق تحصيلي 17928

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17929 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17930 مديريت دولتي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17931 مهندسي كامپيوتر 20

10 
مهندسي توليد و ژنتيك 

 گياهي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17932

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17933 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17934 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17935 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17936 علوم تربيتي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 17937

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17938 مددكاري اجتماعي 20

سوابق تحصيليصرفاً با  17939 مديريت امور بانكي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17940 مديريت امور گمركي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17941 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17942 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17943 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17944 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17945 مشاوره 30

 واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17946 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17947 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17948 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17949 علوم ورزشي 20

مباني حقوق اسالميفقه و  20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17950

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17951 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17952 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17953 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17954 مترجمي زبان انگليسي 20

 واحد نوشهر -استان مازندران دانشگاه پيام نور 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 17955 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17956 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17957 مهندسي معماري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17958 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17959 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17960 روانشناسي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 17961

 صرفاً با سوابق تحصيلي 17962 مديريت امور گمركي 40

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 با آزمون 38687 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18502 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18503 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18504 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18505 مهندسي شهرسازي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18506 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18507 مهندسي صنايع 40

با سوابق تحصيليصرفاً  18508 مهندسي عمران 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18509 مهندسي كامپيوتر 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18510 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18511 مهندسي مكانيك 30

مهندسي مواد و متالورژي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18512

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18513 زمين شناسي 20

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18514

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18515 زيست شناسي گياهي 20

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18516 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18517 محض شيمي 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18518

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18519

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18520 اقتصاد 40

تحصيليصرفاً با سوابق  18521 تاريخ 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18522 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18523 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18524 حقوق 50

30 
علم اطالعات و دانش 

 شناسي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18525

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18526 علوم تربيتي 60

سوابق تحصيليصرفاً با  18527 علوم سياسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18528 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18529 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 18530

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18531 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18532 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18533 مديريت صنعتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18534 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18535 فرش 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18536 زبان و ادبيات انگليسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18537 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18538 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18539 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18540 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18541 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18542 علوم تربيتي 60

با سوابق تحصيليصرفاً  18543 مديريت امور بانكي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18544 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18545 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18546 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18547 مديريت كسب و كار 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18548 صنايع مهندسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18549 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18550 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18551 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18552 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18553 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18554 تربيتي علوم 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18555 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18556 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18557 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18558 مديريت صنعتي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  18559 مديريت كسب و كار 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18560 مترجمي زبان انگليسي 40
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18561 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18562 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18563 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18564

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18565 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18566 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18567 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18568 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18569 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18570 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18571 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18572 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18573

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18574 بانكيمديريت امور  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18575 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18576 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18577 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18578 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18579 زبان و ادبيات انگليسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18580 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شازند -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18581 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18582

سوابق تحصيليصرفاً با  18583 جامعه شناسي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18584 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18585 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18586 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18587 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18588 علوم تربيتي 60

با سوابق تحصيليصرفاً  18589 علوم سياسي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18590 علوم ورزشي 30

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18591

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18592 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18593 مديريت امور بانكي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  18594 مديريت بازرگاني 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18595 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18596 مديريت صنعتي 20

 مركز محالت -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18597 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18598 مهندسي كامپيوتر 30

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18599

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18600 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18601 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18602 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18603 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18604 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18605 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18606 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18607 مديريت دولتي 20

  واحد فرمهين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18608 علوم كامپيوتر 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18609 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18610 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18611 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18612 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18613 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18614 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18615 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18616 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18617 مديريت دولتي 20

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 با آزمون 38688 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18707 رياضيات و كاربردها 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18708 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18709 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18710 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18711 مهندسي برق 40

سوابق تحصيلي صرفاً با 18712 مهندسي شهرسازي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18713 مهندسي شيمي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18714 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18715 مهندسي عمران 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18716 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18717 مهندسي معماري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18718 مكانيكمهندسي  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18719 مهندسي نفت 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18720 زمين شناسي 20

30 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18721

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18722 زيست شناسي گياهي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18723 شيمي كاربردي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18724 شيمي محض 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18725 علوم و مهندسي شيالت 10

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18726

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
سوابق تحصيليصرفاً با  18727  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18728 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18729 اقتصاد 40

30 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18730

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18731 تاريخ 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18732 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18733 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18734 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18735 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18736 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18737 زبان و ادبيات فارسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18738 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18739 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 18740

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18741 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18742 مديريت بازرگاني 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18743 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18744 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18745 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18746 مشاوره 30

سوابق تحصيليصرفاً با  18747 زبان و ادبيات انگليسي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18748 مترجمي زبان انگليسي 50

مركز بندر عباس (محل  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 تحصيل هرمز)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18749 زمين شناسي 20

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيليصرفاً با سوابق  18750 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18751 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18752 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18753 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18754 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18755 علوم ورزشي 30

با سوابق تحصيلي صرفاً 18756 مددكاري اجتماعي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18757 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18758 مديريت صنعتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18759 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيليصرفاً با سوابق  18760 مهندسي صنايع 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18761 مهندسي كامپيوتر 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18762 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18763 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18764 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18765 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18766 مديريت بازرگاني 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18767 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18768 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18769 زيست شناسي گياهي 20

تحصيليصرفاً با سوابق  18770 شيمي محض 20  

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18771

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18772 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18773 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18774 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18775 روانشناسي 60

سوابق تحصيليصرفاً با  18776 علوم تربيتي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18777 فلسفه و كالم اسالمي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18778 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18779 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18780 مديريت مالي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18781 مشاوره 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18782 ادبيات انگليسيزبان و  20

 واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18783 جغرافيا 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18784 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18785 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18786 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18787 مديريت دولتي 30

  واحد بستك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18788 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18789 مهندسي كامپيوتر 20

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18790

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18791 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18792 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18793 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18794 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18795 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18796 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18797 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18798 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18799 مشاوره 30

 واحد بندر جاسك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18800 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18801 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18802 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18803 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18804 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18805 مديريت بازرگاني 20

 بندر خميرواحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18806

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18807 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18808 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18809 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18810 زبان و ادبيات عربي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18811 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18812 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18813 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18814 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18815 مترجمي زبان انگليسي 20

 پارسيانواحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18816 حسابداري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18817 حقوق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18818 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18819 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18820 مديريت بازرگاني 20

با سوابق تحصيليصرفاً  18821 مديريت دولتي 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18822 مديريت صنعتي 20

 واحد حاجي آباد -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18823 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18824 علوم تربيتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18825 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18826 بازرگانيمديريت  20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18827 مديريت دولتي 20

 واحد دهبارز -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18828 تاريخ 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18829 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18830 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18831 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18832 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18833 مشاوره 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

تحصيليصرفاً با سوابق  18834 مهندسي كامپيوتر 20  

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18835

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18836 شيمي محض 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18837 علوم و مهندسي شيالت 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18838 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18839 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18840 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18841 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18842 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18843 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18844 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18845 علوم ورزشي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18846 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18847 مديريت امور گمركي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18848 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18849 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18850 مترجمي زبان انگليسي 40

 مركز اسد آباد -همدان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18910 مهندسي كامپيوتر 40

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18911

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18912 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18913 شيمي محض 20

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18914

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18915 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18916 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18917 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18918 علوم تربيتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18919 علوم سياسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18920 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18921 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18922 مديريت دولتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18923 مترجمي زبان انگليسي 20

 مركز بهار -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18924 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18925 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18926 مهندسي معماري 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18927

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18928 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18929 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18930 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18931 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18932 علوم ورزشي 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18933

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18934 مددكاري اجتماعي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  18935 مديريت امور بانكي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18936 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18937 مديريت دولتي 30

  مركز تويسركان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18938 شيمي كاربردي 20

10 
و آموزش مهندسي ترويج 
 كشاورزي پايدار

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18939

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18940 حسابداري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18941 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18942 روابط عمومي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18943 روانشناسي 60

تحصيليصرفاً با سوابق  18944 علوم تربيتي 40  

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18945

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18946 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18947 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18948 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18949 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18950 مشاوره 20

 مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان 

زيست شناسي سلولي و  60
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18951

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18952 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18953 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18954 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18955 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18956 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18957 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18958 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18959 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18960 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18961 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18962 هتلداري 50

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18963 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18964 حقوق 50

سوابق تحصيليصرفاً با  18965 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18966 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18967 علوم ورزشي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18968

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18969 مددكاري اجتماعي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18970 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18971 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18972 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18973 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18974 مهندسي كامپيوتر 30

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18975

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18976

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18977

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18978 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18979 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18980 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18981 روانشناسي 50
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش    عنوان رشته

كد رشته 
 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18982 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18983 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18984 علوم قرآن و حديث 20

فقه و مباني حقوق اسالمي 20  صرفاً با سوابق تحصيلي 18985

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18986 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18987 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18988 مترجمي زبان انگليسي 30

 مركز نهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 

زيست شناسي سلولي و  20
 مولكولي

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18989

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 18990

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18991 اقتصاد 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18992 جامعه شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18993 جغرافيا 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18994 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18995 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18996 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18997 علوم تربيتي 50

فقه و مباني حقوق اسالمي 30  صرفاً با سوابق تحصيلي 18998

 صرفاً با سوابق تحصيلي 18999 گردشگري 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19000 مديريت امور بانكي 40

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 با آزمون 38689 روانشناسي 15
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19001 آمار 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19002 علوم كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19003 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19004 مهندسي برق 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19005 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19006 مهندسي صنايع 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19007 مهندسي عمران 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19008 مهندسي كامپيوتر 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19009 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19010 مهندسي مكانيك 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19011 مهندسي نفت 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19012 زمين شناسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19013 زيست شناسي گياهي 20

با سوابق تحصيليصرفاً  19014 شيمي كاربردي 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19015 شيمي محض 30

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19016

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19017

10 
مهندسي اقتصاد 

 كشاورزي
تحصيليصرفاً با سوابق  19018  

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

10 
مهندسي ترويج و آموزش 

 كشاورزي پايدار
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19019

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19020 مهندسي علوم دامي 10

سوابق تحصيليصرفاً با  19021 اديان و عرفان 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19022 اقتصاد 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19023 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19024 جامعه شناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19025 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19026 زبان و ادبيات فارسي 30

با سوابق تحصيليصرفاً  19027 علوم تربيتي 60  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19028 علوم سياسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19029 علوم قرآن و حديث 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19030 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 19031

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19032 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19033 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19034 مديريت بازرگاني 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19035 مديريت دولتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19036 مديريت صنعتي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19037 مشاوره 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19038 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19039 مهندسي علوم دامي 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19040 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19041 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19042 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19102 آمار و سنجش آموزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19103 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19104 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19105 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19106

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19107 ميكروبيولوژي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19108 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19109 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19110 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19111 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19112 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19113 گردشگري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19114 مددكاري اجتماعي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19115 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19116 مديريت بازرگاني 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19117 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19118 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19119 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19120 مترجمي زبان انگليسي 30
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  مركز اردكان (محل تحصيل عقدا) -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19121 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19122 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19123 مديريت بازرگاني 30

 مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19124 مهندسي كامپيوتر 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19125 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19126 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19127 روانشناسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19128 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19129 گردشگري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19130 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19131 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19132 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19133 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19134 مشاوره 20

 مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

تحصيليصرفاً با سوابق  19135 آمار و سنجش آموزشي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19136 مهندسي كامپيوتر 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19137

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19138

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19139 ميكروبيولوژي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19140 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19141 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19142 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19143 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19144 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19145 مددكاري اجتماعي 40

تحصيليصرفاً با سوابق  19146 مديريت بازرگاني 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19147 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19148 مديريت صنعتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19149 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19150 مشاوره 60

 مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
سوابق تحصيليصرفاً با  19151 حسابداري 40  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19152 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19153 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19154 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19155 علوم ورزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19156 مديريت امور بانكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19157 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19158 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19159 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19160 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19161 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19162 هتلداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19163 زبان انگليسيآموزش  60

  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19164 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19165 حسابداري 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19166 حقوق 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19167 روانشناسي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19168 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19169 علوم ورزشي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19170 مديريت امور بانكي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19171 مديريت امور گمركي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19172 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19173 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19174 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19175 مديريت كسب و كار 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19176 مديريت مالي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19177 مشاوره 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19178 زبان انگليسيمترجمي  20

 مركز مهريز (محل تحصيل هرات) -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19179 حقوق 60

 مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19180 مهندسي برق 20

تحصيليصرفاً با سوابق  19181 مهندسي پزشكي 30  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19182 مهندسي معماري 20

20 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19183

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19184 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19185 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19186 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19187 علوم تربيتي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19188 علوم قرآن و حديث 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19189 علوم ورزشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19190 مديريت بازرگاني 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19191 مديريت بيمه 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19192 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19193 ارتباط تصويري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19194 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19195 عكاسي 40

 مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19196 آمار و سنجش آموزشي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19197 فيزيك 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19198 مهندسي برق 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19199 مهندسي پزشكي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19200 مهندسي شهرسازي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19201 مهندسي صنايع 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19202 مهندسي عمران 40

سوابق تحصيليصرفاً با  19203 مهندسي كامپيوتر 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19204 مهندسي معماري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19205 مهندسي مكانيك 20
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                

 مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادامه

  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

40 
زيست شناسي سلولي و 

 مولكولي
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19206

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19207 شيمي كاربردي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19208 شيمي محض 20

10 

علوم و مهندسي صنايع 
غذايي(اين رشته متعلق به

 گروه كشاورزي است)

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19209

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19210

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19211 ميكروبيولوژي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19212 اقتصاد 30

20 
برنامه ريزي اجتماعي و 

 تعاون
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19213

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19214 تاريخ 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19215 جامعه شناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19216 حسابداري 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19217 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19218 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19219 زبان و ادبيات فارسي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19220 علوم تربيتي 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19221 علوم سياسي 30

تحصيليصرفاً با سوابق  19222 علوم قرآن و حديث 20  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19223 علوم ورزشي 60

فقه و مباني حقوق اسالمي 40  صرفاً با سوابق تحصيلي 19224

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19225 گردشگري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19226 مديريت بازرگاني 60

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19227 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19228 مديريت صنعتي 30

  

  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادامه
  ظرفيت 
پذيرش  كد رشته   عنوان رشته

 نحوه پذيرش محل

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19229 ارتباط تصويري 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19230 صنايع دستي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19231 عكاسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19232 نقاشي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19233 زبان و ادبيات انگليسي 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19234 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19235 علوم و مهندسي آب 10

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19236 مهندسي كامپيوتر 20

10 
علوم و مهندسي محيط 

 زيست
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19237

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19238 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19239 حقوق 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19240 روانشناسي 40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19241 علوم تربيتي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19242 امور گمركيمديريت  40

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19243 مديريت دولتي 20

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19244 مديريت صنعتي 20

 واحد زارچ -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19245 حسابداري 30

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19246 حقوق 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19247 روانشناسي 50

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19248 مديريت بازرگاني 20

 واحد مروست -دانشگاه پيام نور استان يزد 

علوم و مهندسي محيط  10
 زيست

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19249

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19250 حسابداري 50

سوابق تحصيليصرفاً با  19251 روانشناسي 50  

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19252 علوم تربيتي 50
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  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
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