
  

باتوجه به لزوم اجراي هماهنگ و همزمان و یکنواخت این برنامه در 
کلیه حوزه ها  رعایت دقیق ویژگیهاي این آزمون ایجاب مي نماید که 
کلیه مسووالن محترم اجرایي از طریق بکاربردن صحیح ضوابط و 
دستورالعمل ها ، موجبات اعتبار هرچه بیشتر این آزمون را فراهم 

 آنجا که با گزینش صحیح ، موجبات ورود شایسته ترین و نمایند تا
  .مستعدترین افراد به آموزش عالي فراهم گردد

  جمهوری اسالمی ایران جمهوری اسالمی ایران 
  تحقیقات وفناوری تحقیقات وفناوری   وزارت علوم،وزارت علوم،

  سازمان سنجش آموزش کشورسازمان سنجش آموزش کشور
  

  
  های تحصیلی های تحصیلی   راهنمای انتخاب رشتهراهنمای انتخاب رشته  دفترچهدفترچه

 13851385سالسال  برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالیبرای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

  ریاضی و فنیعلوم گروه آزمایشی 
  و

   هنر و زبانهای خارجی آزمایشیهای  گروه
  

  

   ۲شماره 

   راهنما را با دقت بخوانند دفترچهشود مطالب اینبه داوطلبان توصیه می

  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري   



  فهرست مندرجات 
   صفحه  عنوان  ردیف
  1ـ9  1385های تحصیلی آزمون سراسری سال   توضیحات و شرایط کلی پذیرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته-   اول فصل1
  2    کل  نمره  محاسبه  دانشجو و نحوه  گزینش روش  2
  2      سراسری  آزمون  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته شرایط پذیرش  3
  2    تحصیلی های  رشته  ظرفیت توزیع  و  بندی  از نظر سهمیه  داوطلبان  بندی تقسیم  4
  3     تحصیلی های  رشته  ظرفیت  تخصیص  و نحوه  بومی گزینش  5
  4    مختلف های  در سهمیه شدگان  پذیرفته تعهدات  6
  4    عالی  آموزش موسسات و  در دانشگاهها  تحصیل شرایط کلی ضوابط و  7
  5      مختلف  آزمایشی  در گروههای  رشته انتخاب  8
  5    محروم  دانشجودر مناطق  پذیرش نحوه  9

  6ـ9   اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالیشرایط  10
  10ـ12  )  وفنی  ریاضی علوم (1   آزمایشی  درگروه  گزینش  و نحوه  تحصیلی های  رشته ضوابط اختصاصی شرایط و - قسمت اول  - بخش اول –فصل دوم 11
  12  مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیر گروه مربوط به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  12
  12ـ16    پذیرش  و جنس  تحصیلی ، مقاطعزیر گروه ، نوع گزینش ، )   وفنی  ریاضی علوم (1  آزمایشی  گروه  تحصیلی های رشته  13
  16ـ32    تحصیل  محل  تفکیک  به  وفنی  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  روزانه های  دوره  تحصیلی های کد رشته -قسمت دوم   14

های مربوط  دار آموزش و پرورش و کد رشته های دبیری، دبیر فنی و ستاره ضوابط و شرایط رشته –قسمت سوم   15
  32ـ44    وفنی  ریاضی لوم ع  آزمایشی  در گروه  محروم  استانهای  تحصیلی های کد رشتهو همچنین 

ها و موسسات  دانشگاه  متمرکز  نیمه تحصیلیهای  برای کلیه رشته دانشجو   پذیرش نحوه - قسمت اول -بخش دوم  16
  45 )علوم ریاضی و فنی (1در گروه آزمایشی آموزش عالی 

   آزمایشی از چند گروه به روش نیمه متمرکز دانشجو   که  آموزش عالیموسساتها و   دانشگاه-  دوم  قسمت 17
  45ـ48 .پذیرند می

متمرکز از گروه آزمایشی علوم  ها و موسسات آموزش عالی که دانشجو به روش نیمه  دانشگاه– سوم  قسمت 18
  49ـ50 .پذیرند  می  وفنی ریاضی

 )شبانه (  دوم نوبت  دوره  تحصیلی  مختلف های در رشته دانشجو شرایط و ضوابط پذیرش- اول  قسمت -سوم   بخش 19
  51 )علوم ریاضی و فنی (1 در گروه آزمایشی  عالی  آموزش موسسات دانشگاهها و

  51ـ53 ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه) شبانه(شرایط و ضوابط تحصیل و جدول شهریه دوره نوبت دوم  20

 و انتخاب رشته   گزینش نحوه ،  ی تحصیل های  رشته  ظرفیت  وتوزیع بندی  از نظر سهمیه  داوطلبان  بندی تقسیم  21
  53  )شبانه(دوره نوبت دوم 

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به روش ) شبانه(های مختلف تحصیلی دوره نوبت دوم  کد رشته -  دوم  قسمت 22
  53ـ62 متمرکز

یشی دانشجو که از چند گروه آزما) شبانه(تمرکز دوره نوبت دوم م های تحصیلی نیمه تهرشکد  –قسمت سوم   23
  62ـ63  .پذیرند می

و انتخاب رشته میزان شهریه همچنین ضوابط تحصیل و  شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و - قسمت اول -بخش چهارم   24
  63ـ64  )علوم ریاضی و فنی (1های نیمه حضوری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی در گروه آزمایشی   در دوره

  64  لی دوره های نیمه حضوری گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنیهای تحصی رشتهکد  –وم قسمت د  25

26 
و همچنین شرایط تحصیل و انتخاب رشته و    تحصیلی  مختلف های  رشتهو دانشجو  ضوابط پذیرش  شرایط و-بخش پنجم

   جدول شهریه 
 ) و فنیعلوم ریاضی (1 گروه آزمایشی )حضوری نیمه  آموزش( نور   پیام دانشگاه                  

  65ـ66

  66ـ70   هر مرکز  پوشش  تحت و شهرستانهای) حضوری آموزش نیمه( نور   پیام  دانشگاه  مراکز و واحدهای  نام جدول  27
  70ـ82  شی علوم ریاضی و فنیایمزدر گروه آ) حضوری آموزش نیمه(های تحصیلی دانشگاه پیام نور  رشتهکد   28

علوم  (1 و جداول شهریه در گروه آزمایشی   و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی ش آموز سات موس- قسمت اول -ششم   بخش  29
  82  )ریاضی و فنی

  82ـ92  شرایط و ضوابط اختصاصی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی–قسمت دوم  30

   آزمایشی  گروهازنشجو که دا   و غیردولتی غیرانتفاعی   عالی  آموزش  موسسات  تحصیلی های رشتهکد  -  سوم  قسمت 31
  93ـ100 پذیرند متمرکز می به روش علوم ریاضی و فنی 

   آزمایشی گروهچند    که دانشجو از و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  موسسات  تحصیلی های رشتهکد  -   مچهار  قسمت 32
  100ـ104 پذیرند به روش متمرکز می

   آزمایشی گروهچند    که دانشجو از و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  موسسات لی تحصی های رشتهکد  -   مپنج  قسمت  33
  105ـ106  پذیرند متمرکز می به روش نیمه

  106  ها  دانشگاهالمللی بیندر واحدهای  پذیرش دانشجو –بخش هفتم    34



  فهرست مندرجات ادامه 
   صفحه  عنوان  ردیف

 4های روزانه به روش متمرکز در گروه آزمایشی  های تحصیلی دوره  شرایط و ضوابط اختصاصی رشته– قسمت اول -اول بخش -فصل سوم 35
  107ـ108  ) هنر(

  108  )هنر (4مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیر گروه مربوط به گروه آزمایشی   36
  108ـ109  تحصیلی و جنس پذیرش، زیرگروه ، نوع گزینش ، مقاطع ) هنر (4های تحصیلی گروه آزمایشی  رشته  37
  109ـ111  های روزانه گروه آزمایشی هنر به تفکیک محل تحصیل های تحصیلی دوره  کدرشته–قسمت دوم   38

ها و موسسات آموزش عالی گروه  متمرکز دانشگاه های تحصیلی نیمه  نحوه پذیرش دانشجو برای کلیه رشته– قسمت اول –بخش دوم   39
  112  )هنر (4آزمایشی 

هنر از گروه آزمایشی متمرکز  ها و موسسات آموزش عالی که دانشجو به روش نیمه دانشگاه –قسمت دوم   40
  112ـ114  پذیرند می

  114  در گروه آزمایشی هنرگروه آزمایشی چند از متمرکز   پذیرش دانشجو به روش نیمه–قسمت سوم   41

دوره نوبت و همچنین ضوابط تحصیل در های تحصیلی  شته شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در ر– قسمت اول –بخش سوم   42
  115  )هنر (4گروه آزمایشی ) شبانه(دوم 

  116  به روش متمرکزگروه آزمایشی هنر ) شبانه(وره نوبت دوم های تحصیلی د کد رشته –قسمت دوم   43

ایشی هنر به روش گروه آزم) شبانه(دوره نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در  –قسمت سوم   44
  117  پذیرند  میمتمرکز نیمه

  117  )هنر (4گروه آزمایشی نور در  های تحصیلی دانشگاه پیام کد رشته –بخش چهارم   45

تحصیلی موسسات مختلف های  شرایط و ضوابط اختصاصی و نحوه پذیرش دانشجو در رشته - قسمت اول –بخش پنجم   46
  118  )هنر (4ه آزمایشی آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی گرو

های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که دانشجو از گروه آزمایشی  رشتهکد  –قسمت دوم   47
  118ـ119  پذیرند هنر به روش متمرکز می

 به  هنر  آزمایشی   گروه  که دانشجو از و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  موسسات  تحصیلی های رشته کد –قسمت سوم   48
  119  پذیرند متمرکز می روش نیمه

زبانهای  (5های تحصیلی و نحوه گزینش در گروه آزمایشی  شرایط و ضوابط اختصاصی رشته–قسمت اول  -اول  بخش -فصل چهارم 49
  120ـ121  )خارجی

  121  ) خارجیهای زبان (5مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیرگروه مربوط به گروه آزمایشی   50
  121ـ122  ، زیرگروه ، نوع گزینش ، مقاطع تحصیلی و جنس پذیرش) زبانهای خارجی (5های تحصیلی گروه آزمایشی  رشته  51
  122ـ125  های روزانه گروه آزمایشی زبانهای خارجی به تفکیک محل تحصیل های تحصیلی دوره  کدرشته–قسمت دوم   52
  125ـ126  های محروم در گروه آزمایشی زبانهای خارجی انهای تحصیلی است  کدرشته–قسمت سوم   53
  126  )زبانهای خارجی (5متمرکز در گروه آزمایشی  به روش نیمهپذیرش دانشجو –بخش دوم   54

گروه ) شبانه(تحصیلی دوره نوبت دوم مختلف های   شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته– قسمت اول –بخش سوم   55
  126ـ127  یآزمایشی زبانهای خارج

متمرکز از گروه آزمایشی زبانهای  که دانشجو به روش ) شبانه(های تحصیلی دوره نوبت دوم  رشتهکد  –قسمت دوم   56
  127ـ129  پذیرند خارجی می

  129  گروه آزمایشی زبانهای خارجیمتمرکز در  به روش نیمه) شبانه(دوره نوبت دوم پذیرش دانشجو در  –قسمت سوم   57

 5ها و موسسات آموزش عالی در گروه آزمایشی  حضوری دانشگاه  نیمههای دورههای تحصیلی  کد رشته –بخش چهارم   58
  129  )زبانهای خارجی(

و همچنین شرایط تحصیل و انتخاب رشته    تحصیلی  مختلف های رشتهکد  و دانشجو  ضوابط پذیرش  شرایط و–بخش پنجم  59
  130ـ131 )زبانهای خارجی (5گروه آزمایشی  )حضوری نیمه  آموزش(  نور  پیام دانشگاه

های تحصیلی موسسات آموزش عالی  شرایط و ضوابط اختصاصی و نحوه پذیرش دانشجو در رشته – قسمت اول –بخش ششم   60
  132  زبانهای خارجیغیردولتی و غیرانتفاعی گروه آزمایشی 

 و غیردولتی که دانشجو از گروه آزمایشی های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی رشتهکد  –قسمت دوم   61
  132ـ133  پذیرند زبانهای خارجی به روش متمرکز می

  134  های تحصیلی   رشته  انتخاب  فرم  تکمیل نحوه وتوضیحات اختصاصی کارنامه –فصل پنجم 62
  135ـ136   کارنامه  و مندرجات  داوطلبان  برای  آزمون  اولیه کارنامه 63
  136     رشته  انتخاب  فرم  و مندرجات  تحصیلی های شته ر  انتخاب فرم 64
  136ـ137 1385  سالسراسری    آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  مندرجات  تکمیل نحوه 65

66
  های  رشته  انتخاب  در فرم  هر کد رشته  مربوط به  کنترل  رقم  و همچنین  تحصیلی کدرشته  هر  مستطیلهای  تکمیل  نحوه 

  137  تحصیلی

  137   رشته  انتخاب  به  چند راجع نکاتی 67
  140  نمونه کارنامه   68
  138-139  1385آزمون سراسری سال و ستاره دار های تحصیلی دبیری  فرم مشخصات متقاضیان رشته  69
  141   تحصیلی های  رشته  انتخاب  نویس  پیش  فرم نمونه 70

 



 کلیات                                          اول فصل 

1                                     صفحه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  

  
  توضیحات و شرایط کلی

 انتخاب  نحوه ودانشجو ش پذیر
  های تحصیلی  رشته

  1385 سال  آزمون سراسری
 



 کلیات                                          اول فصل 

2                                     صفحه  

 باسمه تعالی
   مقدمه

 در  کنندگان شرکت   از بین  امید که این با  و1385   سال  سراسری  آزمون  در گزینش  متقاضی گرامی  برادران و  خواهران  شما برای  موفقیت  آرزوی  ، ضمن سالم با   
 و   اسالم  از حریم  حفاظت  برای شایسته  پاسدارانی ،ایمان و علم   بتوانند در سنگرهای  نهایی قبولشدگان  شوند و  گزینش  داوطلبان  مستعدترین،اختصاصی و  عمومی  آزمون
 .دارد مندرج در این دفترچه راهنما معطوف می  نکات را به  گرامی  داوطلبان  نظر،باشند  عالی   آموزش ساتمؤس و ها دانشگاه در   اسالمی انقالب  آوردهای دست  بخش  تداوم

   کل  نمره  محاسبه و نحوه  دانشجو  گزینش روش -1
   کل  از نمره  حاصل  کل رتبه (  اکتسابی  کل  از رتبه شود تا با اطالع  می  گذاشته  و در اختیار داوطلبان  تنظیم  کارنامه  صورت  به1385   سال  سراسری  آزمون نتایج -

  زیر  عنوان به (  یکسان  ضرایب  آنها دارای  امتحانی  دروس  که هایی  رشته  مربوط و در مجموعه در سهمیه)   اختصاصی  آزمون  کل  برابر نمره3  عالوه  به  عمومی  آزمون
 . نمایند  خود را انتخاب  مورد عالقه  تحصیلی های ه بتوانند رشت،باشند می )  آزمایشی های گروه
   وضعیت  به توجه توانند با  می بنابراین. نمایند  می  دریافت  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  همراه  خود را به  اولیه  نتایج ، کارنامه1385   سال  سراسری  آزمون داوطلبان -

 . نمایند  خود را انتخاب  با وضعیت  و متناسب  مورد عالقه  تحصیلی های ته رش، دیگر داوطلبان  به نسبت  خود علمی
  .شد  خواهد  مربوط انجام  مصوبات براساس  و  داوطلبان  عمومی های  صالحیت  نتایج  به  وبا توجه کل  نمره اساس  بر  تحصیلی های کدرشته  از یک هر در  دانشجو گزینش -
 .  زیر است  شرح گیرد، به  می انجام متمرکز نیمه و متمرکز  روش دو  از به یکی که  دانشجو گزینش  روش همچنین  و  ازداوطلبان یک  هر رای ب کل  نمره  محاسبه نحوه -

 
   کل  نمره  محاسبه  نحوه- الف
  .شود ابر دروس تخصصی محاسبه میمیانگین وزنی دروس عمومی و دروس اختصاصی با توجه به ضریب سه بر   براساس  داوطلبان  برای  کل نمره 

 نهایی ات امتحان1384التحصیالن مربوط که در سال   معدل کتبی سال سوم دبیرستان برای فارغ،1385براساس تصمیمات متخذه در آزمون سراسری سال  - تبصره
 2عنوان یک درس از دروس عمومی با ضریب  گردیده است بهنان براساس برنامه زمانبندی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش بصورت متمرکز و سراسری برگزار آ

 .داوطلبان منظور خواهد شدانتخابی های  و با تاثیر مثبت در محاسبه نمره کل اکتسابی در هریک از رشته
  متمرکز روش - ب

هر  دوم   در بخش  که هایی بجز رشته (  عالی  آموزش مؤسسات و ها در دانشگاه) 5 و 4، 3، 2، 1گروه آزمایشی (مختلف   آزمایشیهای    گروه  تحصیلی های  رشته برای
 ،  اختصاصی  آزمون  کل  برابر نمره3   عالوه  به  عمومی  آزمون  کل  نمره براساس)  است  مندرج دفترچه  این های دیگر   در بخش  که هایی  از رشته و برخیگروه آزمایشی 

 ، هر سهمیه  به  شده  داده  اختصاص  و ظرفیت  اکتسابی  کل  نمره  اولویت  به توجه  با سپس شود و  می  محاسبه  انتخابی های ز رشته ا یک  در هر  داوطلبان  اکتسابی  کل نمره
 .شد  خواهد  و اعالم  استخراج  نهایی شدگان  پذیرفته فهرست

  متمرکز  نیمه  روش-  ج
  شدگانی معرفی  بین از و  اکتسابی کل نمره براساس   داوطلبان  گزینش، دارد  و یا علمی  عملی  آزمون، معاینه،مصاحبه یر نظ  دیگری  اقدامات  نیاز به  که هایی  رشته ای  بر-
 .گیرد  می  انجام  آنان  عمومی های  صالحیت  بررسی  نتایج  به توجه  با،شوند می  پذیرفته ها رشته  گونه این   و یا علمی عملی  آزمون ،معاینه ،  در مصاحبه که

  های  همانند رشته، است  مندرج  دفترچه اینهای آزمایشی  هریک از گروه دوم   در بخش  که1385   سال  سراسری متمرکز آزمون  نیمه  تحصیلی های  از رشته  هریک به -
  های  از رشته  ضوابط و شرایط هریک  به توجه  با،اند  کرده  شرکت  و اختصاصی  عمومی  در آزمون  که  داوطلبانی کلیه . است  شده  داده کدرشته  متمرکز تحصیلی

  سایر  همراه به کد آنها را  و  مربوط انتخاب  آزمایشی  گروه  به  مذکور را با توجه های از رشته)   کدرشته2(   رشته2توانند حداکثر   می مندی   عالقه صورت متمرکز در نیمه
 . نمایند  درج  عالقه  تقدم  براساس  تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم) 100  الی 1  ازاولویت( دارند   تمایل  که ولویتیا  متمرکز در هر  انتخابی های کدرشته
 در و  نموده  ماعال) 4   آزمایشی گروه( هنر   آزمایشی  در گروه  شرکت  خود را به مندی  عالقه کهریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  از داوطلبان  دسته آن -1 تبصره
  متمرکز گروه  نیمه های  از رشته)  کدرشته 2 ( رشته دو حداکثر توانند می ،اند   و مجاز به انتخاب رشته شدهنموده  شرکت نیز هنر  آزمایشی  گروه  اختصاصی و  عمومی  آزمون

 سایر   همراه  به  رشته  انتخاب  در فرم  اولویت  ترتیب  و کد آنها را به  خود انتخاب  اصلی  آزمایشی متمرکز گروه  نیمه  محل کدرشته بر دو   هنر را نیز عالوه آزمایشی
  . نمایند  درج  انتخابی های  محل کدرشته
   نموده  اعالم)5   آزمایشی گروه (زبانهای خارجی   آزمایشی  در گروه  شرکت  خود را به مندی  عالقه  کهریاضی و فنیعلوم    گروه آزمایشی  از داوطلبان  دسته آن -2 تبصره

زبانهای   آزمایشی متمرکز گروه  نیمه  رشته، مندی  عالقه توانند در صورت  می،اند   و مجاز به انتخاب رشته شده نموده شرکت  زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه و در آزمون
   درج  انتخابی های  محل کدرشته با سایر   همراه  رشته  انتخاب  را در فرم  و کد آن انتخاب  خود اصلی  آزمایشی  گروه متمرکز  نیمه  محل  بر دو کدرشته  را نیز عالوه خارجی
 .نمایند

   عالی  آموزش  مؤسسات  در گزینش  شرکت  خود را به مندی  عالقه،نام  ثبت  تقاضانامه20 بند 3   در قسمت  عالمت  با گذاشتن  که  از داوطلبانی  دسته آن -3تبصره 
 عالوه( مربوط   آزمایشی  گروه  به  مذکور را با توجه متمرکز مؤسسات  نیمه های  از رشته)  کدرشته 2 ( توانند حداکثر دو رشته  می،اند نموده   مشخص  و غیردولتی یرانتفاعیغ
   تمایل  که  در هر اولویتی  انتخابی های کدرشته سایر   همراه ا را به و کد آنه انتخابراهنما   دفترچهگروه آزمایشی مربوط در  از) دوم  بخش(متمرکز   نیمه کدرشتهبر دو  

 .نمایند   درج  عالقه  تقدم  براساس  تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم) 100   الی1  از اولویت(دارند 
 
   سراسری  آزمون  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته ششرایط پذیر -2

 ،اند کرده   شرکت هنر و زبانهای خارجی،علوم ریاضی و فنی  آزمایشیهای    در گروه  که1385   سال  سراسری آزمون  در  شرکت  متقاضی اوطلبان از د دسته  آنمنحصراً -
   نسبت، راهنما  دفترچه  در این  ضوابط مندرج  به توانند با توجه  می،باشند  می  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  اولیه  نتایج  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول و براساس

 . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب به
 حق ،)گواهینامه دوره چهار ساله متوسطه و یا شش ساله متوسطه(به شرط دارا بودن دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم   متوسطه  آموزش  قدیم  نظام لبان داوط کلیه -

  .باشند مجاز به انتخاب رشته میشرکت در آزمون سراسری را داشته و 
  ماهپایان شهریور جدید تا   نظام دانشگاهی   پیش  دوره گواهینامه  شرط اخذ  به)سالی واحدی(   متوسطه  جدید آموزش  نظام دانشگاهی   پیش  دوره آموزان   دانش کلیه -

 .  در غیر اینصورت نبایستی اقدام به انتخاب رشته نمایندتوانند انتخاب رشته نمایند و در صورت مجاز بودن به انتخاب رشته می ،1385
 
   تحصیلی های  رشته  ظرفیت توزیع  و  بندی  از نظرسهمیه  داوطلبان  بندی تقسیم -3

ها  دانشگاه   سراسری  آزمون ریزی  و برنامه العه مط  کمیته22/10/1379   مورخ  جلسه  و هشتمین  در سی  متخذه  تصمیمات  به  و با توجه  جاری  سال  سراسری  ضوابط آزمون براساس -
 . نمایند شرکتارگانهای ذیربط سهمیه و  ،)  گانه  سه مناطق (  مناطق های  از سهمیه دریکی اند منحصراً توانسته  می  سراسری  در آزمون کننده   شرکت  داوطلبان،  عالی  آموزش و مؤسسات

ای جداگانه توسط هر یک از  به صورت دفترچهکه هر یک ازداوطلبان شاهد و ایثارگر ضرورت دارد بر اساس شرایط و ضوابط مربوط : گرسهمیه داوطلبان شاهد و ایثار -1 تبصره
  . ارگانهای مذکور در اختیار آنان قرار داده شده متقاضی سهمیه مربوط گردند

 در  نهایی گیرند در گزینش می  قرار2 یا 1   منطقه  در سهمیه، مناطق  بندی  ضوابط سهمیه  براساس  که  و حرکتی  جسمی ین معلول ناشنوا و نیمه شنوا و،نابینا و نیمه بینا  داوطلبان - 2  تبصره
 . خواهند شد گزینش  3   منطقه سهمیه

  از  خود را در خارج  آخر تحصیل  ضوابط دو سال  براساس  که وطلبانی دا  عالی  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  سراسری  آزمون ریزی  و برنامه  مطالعه  کمیته  مصوبه  براساس- 3  تبصره
 .شوند  می  محسوب3   منطقه  جزو سهمیه،اند گذرانده کشور

  سال  سراسری  از آزمون، شاهد  سهمیه  متقاضیان،  عالی  آموزش و مؤسسات ها  دانشگاه  سراسری  آزمون ریزی  و برنامه  مطالعه کمیته 15/2/1375   مورخ  جلسه  براساس- 4  تبصره
  یا1379  یا 1378 یا 1377  های   سال  سراسری  شاهد در آزمون  با سهمیه شدگان   پذیرفته  دیگر سخن به.  شوند  شاهد پذیرفته توانند با سهمیه  بار می  فقط یک1376 

 .باشند نمی )1385(ی  جار  سال  سراسریآزمونشاهد در    مجدد از سهمیه  استفاده مجاز به 1384 و یا 1383یا 1382 یا 1381یا  1380
نامه اجرایی قانون سهمیه رزمندگان مجاز به استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در  شوند بر اساس آئین  داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری پذیرفته می – 5  تبصره

  .آزمون سراسری نخواهند بود
   و دوره  آخر دبیرستان و دو سال)   قدیم  نظام داوطلبان (  و یا هنرستان  آخر دبیرستان  سال  سه  تحصیلی  اخذ مدرک  محل  بخش  براساس  مناطق  سهمیه  متقاضی داوطلبان -6 تبصره

  محل  بخش   که صورتی  در  است  بدیهی،شوند  می  محسوب3یا  و 2 ،1   مناطق  های  از سهمیه جزو یکی)  جدید  نظام  ترمی واحدی و یا سالی واحدیداوطلبان ( دانشگاهی  پیش
 .گردد  می تر تعیین  مرفه  منطقه  تحصیلی  اخذ مدرک  محل  بخش  داوطلب براساس  سهمیه، باشد متفاوت   آنان  سال  سه  تحصیلی اخذ مدرک



 کلیات                                          اول فصل 

3                                     صفحه  

 ، آنان  بومی  در نواحی  واقع  عالی  آموزش مؤسسات ها و  در دانشگاه  مورد عالقه های ته رش به 1385   سال  سراسری  آزمون شدگان  بیشتر پذیرفته  منظور هدایت به -
   بومی های  بیشتر در رشته  قبولی امکان  بتوانند از  شده گرفته نظر  در امتیازات توجه به  با ناحیه  هر داوطلبان تا ، اتخاذ گردیده )  بومی گزینش (4 بند   شرح  به روشی
 .د گردندمن بهره

 
   بومی گزینش -4

  اینکه با عنایت به باشد و  نمی نقاط مختلف)  داوطلبان (  با جمعیت متعادل  و  کشور متناسب  در سطح  تحصیلی  مختلف های  رشته  گسترش  اینکه به نظر     
  انسانی   نیروی تأمین  مذکور و های  نارسایی  رفع  لذا برای، نباشند  مواجه تحصیلی  و  رفاهی، آموزشی مشکالت  با  عالی  آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه شدگان پذیرفته
 آنها در   گسترش،ها  رشته  ماهیت  به توجه  با  تحصیلی های  از رشته یک  دانشجو در هر  گزینش،1385   سال  سراسری  کشور، درآزمون  مختلف  مورد نیاز مناطق متخصص

 .گیرد  می  زیر صورت  شرح  و به بومی   گزینش  روش  به،ها  تخصص  نوع  به نیاز جامعه  کشور و سطح
   به  گرامی ، لذا داوطلبان  خواهد گرفت  کشور انجام  آموزش  سنجش ، توسط سازمان  بومی  گزینش  روش  به  مختلف های  در رشته  گزینش که از آنجا :  مهم تذکر خیلی

  . است  شده  درج  آن  کلیات خالصه  بطور  قسمت  در این آنان  بیشتر  آگاهی  برایصرفاً و  ندارند بومی   گزینش  روش جزئیات  از ع اطال  به نیازی رشته،  انتخاب منظور
،   مختلف های محل  در  تحصیل نات امکا نظر گرفتن  با در تحصیلی  های  از رشته  هریک  خود به مندی   عالقه  میزان  براساس منحصراً شود که  می  توصیه  گرامی  داوطلبان به
 همانند   که  این  به  با توجه  است بدیهی . نمایند  درج  رشته  انتخاب  مذکور را در فرم های کدرشته ، عالقه ترتیب   و به  خود اقدام  مورد عالقه های کدرشته  انتخاب   به نسبت
  های رشته   در انتخاب  لذا داوطلبان، نماید انتخاب  را  محل کدرشته 100 تا  ضوابط حداکثر  براساس داوطلب  هر ه ک  شده  فراهم  نیز تسهیالتی جاری   در سال،  گذشته سال

 و  ، نداشتهشود  می آنان  بیشتر  قبولی  شانس  دادن  ازدست  منجر به  که  تحصیلی های کدرشته از   بعضی  انتخاب  از عدم نگرانی و   آماری  محاسبات  به نیازی   تحصیلی
 . نمایند  مبادرت  رشته  انتخاب  آنها در فرم  صحیح درج خود و   مورد عالقه های کدرشته   کردن  مرتب  باید بهمنحصراً

  بندی   زیر تقسیم  شرح  به  چهار دسته  به  شدن  بومی  کشور و ضرورت سطح  در  گسترش،  ماهیت  به توجه  با  تحصیلی  مختلف های  رشته:  تحصیلی های  رشته بندی دسته -
 .شوند می

  گونه این . نیاز دارند  بومی  متخصصان  به ازنظر کاربردی یا   داشته  در اکثر استانها گسترش شود که  می  اطالق هایی  رشته  به  استانی های رشته:   استانی های رشته-  الف
مشخص این دفترچه راهنما  مقاطع تحصیلی و جنس پذیرش هر یک از گروههای آزمایشی مختلف در های تحصیلی، زیر گروه ، نوع گزینش، در جدول رشته ها رشته

 .اند گردیده
طابق م( .شود  می  تلقی  بومی  ناحیه  یک  عنوان  به  مجاور که  در چند استان  ولی وجود نداشته اکثر استانها  در شود که  می  اطالق هایی  رشته به:  ای  ناحیه های  رشته-  ب

های تحصیلی، زیر گروه ، نوع گزینش، مقاطع تحصیلی و جنس  در جدول رشته ها رشته  گونه این. موجود است) بندی نواحی بومی  در رابطه با دسته1جدول شماره 
 .اند این دفترچه راهنما مشخص گردیدهپذیرش هر یک از گروههای آزمایشی مختلف در 

  جدول  مطابق( شود  می  تلقیبومی   قطب  عنوان  به  مجاور که  بومی  در چند ناحیه  ولی  وجود نداشته نواحی  در اکثر شود که  می  اطالق ییها   رشته به:   قطبی های رشته -  ج
 مقاطع تحصیلی و جنس پذیرش هر های تحصیلی، زیر گروه ، نوع گزینش، در جدول رشته ها  رشته گونه این.  است موجود) بومی  های  قطب بندی دسته  با رابطه  در2 شماره

 .اند این دفترچه راهنما مشخص گردیدهیک از گروههای آزمایشی مختلف در 
. شود می   ارائه  عالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه از  تنها در تعدادی  و  وجود نداشتهبومی  های قطب  در اکثر شودکه  می  اطالق هایی  رشته  به:  کشوری های  رشته-د
این دفترچه راهنما های تحصیلی، زیر گروه ، نوع گزینش، مقاطع تحصیلی و جنس پذیرش هر یک از گروههای آزمایشی مختلف در  در جدول رشته ها  رشته گونه این

 .اند مشخص گردیده
  .باشد  می1   شماره  جدول  شرح  به بومی  نواحی. گردد می  ایجاد  بومی  ناحیه  مجاور، یک  چند استان مجموع  از: کشور  بومی  نواحی  بندی دستهـ 

  کشور  بومی  نواحی  بندی تهدس -1   شماره جدول
   تابعه های استان    بومی نواحی

  .  مرکزی-   قم-   قزوین-   سمنان-   زنجان-  تهران     یک ناحیه
 .  اردبیل-   غربی  آذربایجان-   شرقی آذربایجان   دو ناحیه
 . یزد-   و بختیاری  چهارمحال-  ناصفها     سه ناحیه
 . کرمان-   و بلوچستان سیستان   چهار  ناحیه
 .   هرمزگان- وبویراحمد  کهکیلویه-   فارس-بوشهر      پنج ناحیه
 . همدان-   کرمانشاه- کردستان     شش ناحیه
  .  لرستان-   خوزستان-  ایالم     هفت ناحیه
    . خراسان جنوبی-ن شمالی  خراسا-خراسان رضوی      هشت ناحیه
 .  مازندران-   گیالن-  گلستان     نه ناحیه

  .باشد می 2   شماره  جدول  شرح  بهبومی  های قطب. گردد  ایجاد میبومی   قطب ، یک  چند ناحیه مجموع از : بومی  های  قطب  بندی دستهـ 
   بومی  های  قطب بندی  دسته-2    شماره جدول

   تابعه های تاناس  بومی  قطبهای
 .  مرکزی-  ازندران م- گیالن - گلستان- قم - قزوین - سمنان -زنجان - تهران    یک قطب
 .  کرمان-   و بلوچستان  سیستان-جنوبی   خراسان-شمالی   خراسان-رضوی  خراسان   دو قطب
 . همدان - کرمانشاه - کردستان - اردبیل - غربی  آذربایجان - شرقی  ذربایجانآ    سه قطب
  . یزد-   لرستان-  خوزستان-  بختیاری  و  چهارمحال- ایالم  - اصفهان   چهار قطب
 .   هرمزگان-بویراحمد  و  کهکیلویه-  فارس  -بوشهر     پنج قطب

   تحصیلی  های  رشته ظرفیت   تخصیص نحوه -
 و   ناحیه، در استان  واقع  عالی  آموزش مؤسسات ها و  در دانشگاه  مورد عالقه  تحصیلی های رشته  به 1385   سال  سراسری  آزمون  بیشتر داوطلبان  منظور هدایت به - الف

 .گیرد  می  ذیربط تعلق  قطب  و بومی  ناحیه ، بومی  استان بومی  داوطلبان  به  ترتیب  به  قطبی و  ای ناحیه ، استانی  های رشته در  بندی سهمیه امتیاز  گونه هر ، بومی قطب
 .شد  خواهد برابر ضوابط توزیع  مذکور  نگردد، ظرفیت  تکمیل بندی   سهمیه  این  در قالب هایی  یا رشته  رشته  ظرفیت  که مواردی  در ستا  بدیهی

   نظام  داوطلبان برای)   و یا هنرستان  آخردبیرستان  سال  سه  تحصیلی  اخذ مدرک محل (  متوسطه  آخر دوره  سال  سه  تحصیلی  اخذ مدارک  محل  که  در صورتی-1 تبصره
گردد و در   می  تلقی  استان  آن  بومی  داوطلب، باشد  استان  جدید در یک  نظام  داوطلبان  برای  آخر دبیرستان  و دو سال دانشگاهی   پیش اخذ مدرک   و محل قدیم

 . شود  می در نظر گرفته   وی  بومی  استان  عنوان  به  تولد داوطلب  محل  استان، نباشد استان   در یک  آخر داوطلبی  سال  سه تحصیلی   اخذ مدارک  محل  که صورتی
 .  است  شده  درج  آنان1385   سال  سراسری  آزمون  اولیه  نتایج  در کارنامه  داوطلبان  کلیه برای ،  فوق1   تبصره  براساس  هر داوطلب  بومی استان -2 تبصره
 .گردد  می تعیینراهنما    دفترچه  این2 و 1   شماره  جداول  و براساس  وی  بومی  استان  به  با توجه  هر داوطلببومی   و قطب  بومی ناحیه -3 تبصره
مربوط قرار   بومی  قطب و  بومی  ناحیه ، بومی  استان در  ترتیب  به  که  است  داوطلبانی  مخصوص  قطبی و  ای ناحیه ،استانی  های رشته در  بومی  امتیازات از  استفاده -4 تبصره

 .دگیرن می
هر  )  درصد متغیر است80 درصد تا 60   درصد بین این (  درصد ظرفیت70حدود  آزاد و   صورت  به  و قطبی ای ، ناحیه  استانی های  رشته درصد ظرفیت 30 حدود - ب

   انقالب  جانبازان  شامل  رزمندگان درصد 40پس از کسر ( شهدا   معظم خانواده ،)  گانه  سه مناطق ( طق منا  در سهمیه کننده شرکت   داوطلبان بهدر دوره روزانه   رشته
  ها ومؤسسات  دانشگاه  به  بسیجی  داوطلب جهادگران  و  ورود رزمندگان  برای ایجاد تسهیالت   قانون  اصالح  قانون  مشمول داوطلبان  و ، آزادگان ، رزمندگان اسالمی

   اجرایی  نامه  و آیین  اسالمی  شورای  محترم  مجلس22/4/1372  مذکور مصوب   قانون2   تبصره  شمول  استفساریه  و طرح11/9/1371   مصوب  عالی وزشآم
درصد حد  75 باید   که  رزمندگان بجز سهمیه(  آزاد درصد گزینش 85  نصاب  حد  شرط کسب به ،گیرد  می  ذیربط تعلقبومی  قطب یا  و ، ناحیه  استان بومی) مربوط
  .) نمایند  آزاد را کسب  گزینش نصاب

  های  رشته  درصد از ظرفیت40   حداقل،  عالی  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  سراسری  آزمون ریزی  و برنامه  مطالعه  کمیته21/1/1372   مصوبه  براساس-1 تبصره
،  ، کردستان بلوچستان  و ،  سیستان بختیاری  و ، بوشهر، چهارمحال  ایالم های  در استان  واقع  عالی  آموزش سساتمؤ و ها  دانشگاه کشوری  و ، قطبی ای ناحیه



 کلیات                                          اول فصل 

4                                     صفحه  

 از   آنان  نمره  که  این شود، منوط به  می  داده مذکور تخصیص  های  از استان یک  هر  بومی  داوطلبان  به  و هرمزگان  لرستان،بویراحمد  و ، کهکیلویه کرمانشاه
 . مذکور کمتر نباشد  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های  آزاد رشته  گزینش  شده  نفر پذیرفته  آخرین درصد نمره85

   به  بسیجی  داوطلب جهادگران  و  ورود رزمندگان  برای  ایجاد تسهیالت  قانون  اجرایی نامه  آیین چارچوب  در  رزمندگان  سهمیه  به  درصد ظرفیت40  تخصیص -2 تبصره
 . مذکور خواهد بود  قانون  اصالح  و قانون  عالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 رد  دانشگاهی  تحصیلی  های رشته  ظرفیت  نامناسب  توزیع  االمکان حتی  که شد خواهد  توزیع  بنحوی  قطبی و  ای ناحیه ، استانی  های رشته آزاد  ظرفیت درصد 30-3تبصره
 .شود  دیلتع کشور  سطح

 .خواهد شد  داده یص شاهد تخص  از سهمیه کنندگان  استفاده  به،  دفترچه  در این  مندرج  پذیرش  بر ظرفیت درصد عالوه پنج   مصوبات  طبق  محل کدرشته در هر -4 تبصره
 مربوط   اجرایی نامه  آیین چارچوب  در  که  رزمندگان بجز سهمیه ( کنندگان  شرکت  کل  به  هر سهمیه کنندگان   شرکت  با نسبت  متناسب  کشوری های  رشته ظرفیت - ج

 . خواهد شد  تعیین  آزمایشی هر گروه در )گیرد  می صورت
  های در رشته ، د نیاز مناطق مور  متخصص  بومی  انسانی  نیروی  منظور تأمین  به  محروم  مناطق  از داوطلبان  پذیرش باره  در  فرهنگی  انقالب  عالی شورای   مصوبه براساس   -

  . خواهند شد معرفی  و گردد، گزینش  می  درج  آزمایشی  هر گروه  درانتهای  که  شرایط و ضوابطی  براساس  از مناطق یک مورد نیاز هر
روی انسانی بومی متخصص مورد نیاز  شورای عالی انقالب فرهنگی و به منظور تأمین نی29/1/85جلسه مورخ هشتاد و یکمین بر اساس مصوبه پانصدو : تبصره

های  در رشته 1385 نفر در آزمون سراسری سال 50جرد به تعداد ود و بررو نفر و برای شهرستانهای دو20هر کدام به میزان  زرند های بم و شهرستان
 .گردند  و معرفی میگردد گزینش تحصیلی مورد نیاز شهرستان ذیربط بر اساس ضوابطی که در انتهای هر گروه آزمایشی درج می

  
   مختلف های  سهمیه شدگان  پذیرفته تعهدات -5

 که  امتیازاتی  دلیل   دارند به  عهده  به  که  و اخالقی  شرعی  برتعهدات عالوه )ها  سهمیه بندی   تقسیم  ضوابط مربوط به براساس (3 و 2   مناطق  از سهمیه کنندگان استفادهـ 
 انجام از  پس  برادران  برای( اند شده  پذیرفته  که  ای رشته  مقطع در  تحصیلی  دوره  گذراندن از  پس  که شوند متعهد باید ،اند شده برخوردار  نآ از  ای سهمیه  پذیرش در 
  .ی تعهد خود اقدام نمایند، نسبت به ایفا)های ذیربط به تشخیص سازمان( در هر یک از نقاط ایران تحصیل  زمان برابر  یک  مدت  به ) عمومی  وظیفه  خدمت 

 نمایند استنکاف  فوق نحو به خدمت  انجام از ) برادران  برای  عمومی  وظیفه  خدمت  احتساب  بدون(  تحصیل  دوره  پایان از  پس  یکسال  ظرف  که  صورتی در  است  بدیهی
   مذکور خودداری  خدمت انجام  تا  تحصیلی  مدارک تحویل ، از  تحصیل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  بر استرداد دو برابر هزینه عالوه که  است مختار و وزارت ذیربط مجاز

 . دهند  انجام فوق تعهد  اتمام از  پس نیز  را رایگان  آموزش تعهد بایدشدگان   کلیه پذیرفته و نبوده  رایگان  آموزش تعهد  اجرای از  مانع  تعهد این مفادضمناً . نماید
،   نتایج  از اعالم ، پس  عالی  آموزش و مؤسسات ها  دانشگاه  سراسری  آزمون ریزی  مطالعه و برنامه  کمیته24/9/1375   مورخ  در جلسه  متخذه  تصمیمات راساسب -1 تبصره

 ، باید  تحصیل  دوره  مدت  طول  میزان باشند به   قبولی  آزاد رشته گزینش  نصاب حد حائز  که 3 یا و2   مناطق  نامی  ثبت های  با سهمیه شدگان پذیرفته  از هریک
ها و یا   وزارتخانه  که  در مناطقی  تحصیل  مدت  برابر طول2   مدت  به آنان   آزاد باشند، تعهد خدمت  گزینش  نمره نصاب حد  فاقد  بسپارند و چنانچه تعهد خدمت

 . خواهد بود،کنند  می  ذیربط تعیین های سازمان
 . نخواهد بود  سال5 مورد کمتر از   در هیچ3 و 2   مناطق های سهمیه  از کنندگان  استفاده  تعهد برای  مدت-2 تبصره

 بر  وهعال) ها   سهمیه بندی   تقسیم مربوط به  ضوابط براساس (  و آزادگان رزمندگان ،شاهد ،  اسالمی  انقالب  جانبازان، شهدا  خانواده،1   منطقه  از سهمیه کنندگان  استفادهـ 
   از انجام  پس  برادران برای( اند  شده  پذیرفته  که ای  رشته  در مقطع  تحصیل  دوره  از گذراندن  پس  دارند باید متعهد شوند که عهده   به  که اخالقی  و شرعی  تعهدات
   ذیربط تعیین های ها و سازمان  وزارتخانه  که  را در مناطقی  رایگان  از آموزش  استفاده  خود، تعهد مربوط به  تحصیل  زمان  برابر مدت  یک مدت  به )  عمومی  وظیفه خدمت

 نحو   به  خدمت انجام از)   برادران  برای  عمومی  وظیفه  خدمت  احتساب بدون (  تحصیل  دوره از پایان  پس  یکسال  ظرف  که  در صورتی است بدیهی.  نمایند کنند، خدمت می
   تا انجام  تحصیلی  مدارک ، از تحویل  تحصیل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  براسترداد دو برابر هزینه  عالوه  که مجاز و مختار است  ذیربط ند، وزارت نمای  استنکاف فوق

 . نماید مذکور خودداری خدمت
  نمایند  عمل  متبوع  یا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده ها موظفند بر طبق   نهادها و وزارتخانه های  بورسیهـ 

 مدت تعهد خدمت اتباع خارجی پذیرفته شده ، شورای عالی انقالب فرهنگی5/8/1377 مورخ 430 و 21/7/1377 مورخ 429 مصوبات جلسات 7ـ بر اساس ماده 
 به مدت یک برابر طول مدت تحصیل آنان ،فنĤورییقات و تحق،نام مطابق ضوابط وزارت علوم  درصورت عدم پرداخت شهریه ثبت،ها در آزمون سراسری در کلیه سهمیه

 .خواهد بود) تعهد آموزش رایگان(
   پس  باید متعهد شوند که  مختلف های  سهمیه  در کلیه  هنر و زبانهای خارجی، آزمایشی علوم ریاضی و فنیهای  گروه تحصیلی های  رشتهکلیه  دگانش پذیرفته :م  مه تذکر

   عدم کشور و در صورت  ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان  تشخیص  به  اسالمی  انقالب نهادهای ها و  و ارگان  دولتی ادارات و  نیاز سازمانها  در صورت شدن  التحصیل از فارغ
 . نمایند  خدمت  کار و امور اجتماعی  وزارت معرفی  و تشخیص به  خصوصی  بخش در ،مذکور  های و ارگان ها نیاز سازمان

  
   عالی  آموزش مؤسسات ها و  در دانشگاه  تحصیل یط کلی شراضوابط و -6

  ذیالً  از مراتب  احتراز از تکرار، بعضی  برای  است  کشور مشابه  عالی  آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه انضباطی  و ، اداری  آموزشی های نامه  آیین  مفاد کلی  که  این نظر به
 خواهد شد و   داده  بطور جداگانه  مشروح  باشد، توضیح  جایز و الزم  مقررات  از این  کلی  عدول  که در مواردی. شود  می  توصیه  داوطلبان  آنها به  دقیق رعایت  و درج
 .  داشت  معطوف  الزم د توجهشو  می  درج ذیالً  که  توضیحاتی در موارد دیگر باید به  و  است مجری  نافذ و  خاص  موضع همان فقط در   موضعی  توضیحات گونه این
   خود را رعایت  تحصیل  محل  عالی  آموزش سسهؤ یا م  دانشگاه خاص ضوابط  و  و نیز مقررات  عالی آموزش  به ورود  عمومی  مقررات  کلیه  است  مکلف و موظف دانشجو 

 .نماید
 . باشند  داشته  منعی مقررات  و  و قوانین ی شرع  از لحاظ موازین  تحصیل  و ادامه  شروع  نباید برای شدگان پذیرفته 
خود را    تالش  خصوص  در این ، البته ندارند  دانشجویان  به  تحصیلی  هزینه  کمک  و پرداخت  و خوابگاه  مسکن  از لحاظ تأمین  تعهدی  عالی  آموزش مؤسسات ها و دانشگاه 

 .  خواهند داشت مبذول
،   صحرائی ، عملیات ، کارگاه ، آزمایشگاه  کالس  تشکیل  برای درسی و)   مؤسسه  به  متعلق  تاسیسات در محدوده ( ، مکانی  زمانی ایه  برنامه  رعایت  به ملزم دانشجو 

 .باشد  می  شده  تدوین مؤسسات ها و  در دانشگاه  امور که قبیل   و این کارآموزی
 و قید  بدون و  رسمی   موافقتنامه  بپردازند که  تحصیل توانند به  می  درصورتی  دولت لذا کارمندان ، بوده  وقت  تمام کشور  عالی  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه در  تحصیل 

 . کنند  عرضه  تحصیل دیگر دوران  های فعالیت و ها کارآموزی ها، آزمایشگاه ها، کالس  همه در  شرکت بر  مبنی را خود  متبوع  سازمان یا  وزارتخانه شرط
 . ایجاد نخواهد کرد  وی  برای  حقی  آموزشی مقررات  دانشجو از ضوابط و آگاهی  عدم 
  نمره  را با نیاز دانشگاهی   پیش دروس ،دانشگاه در  قبولی از  پس موظفند کنند،  کسب  حدنصاب از کمتر  نمره  ورودی  آزمون از  ماده چند یا  یک در  که  شدگانی  پذیرفته 

 . بگذرانند  شده تعیین
  انضباطی نامه   آیین  طبق  تخلف صورت  نماید، در تحصیل)   و غیردولتی  دولتی  از مؤسسات اعم ( محل و یا دو  رشته  در دو  همزمان  که  مجاز نیست  دانشجویی هیچ 
  . رفتار خواهد شد  با وی  دانشجویان 
داوطلبانی   پذیرش آن دسته از،های موجود بین تمامی متقاضیان و لزوم توزیع عادالنه فرصتها و مؤسسات آموزش عالی دولتی  با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه 

پذیر  امکان) روزانه( در همان مقطع قبولی قبلی و همان دوره ،اند ای به اتمام رسانیده تحصیالت خود را در رشته) آموزش رایگان(که قبالً با استفاده از امکانات دولتی 
توانند، با  در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه می) شبانه(توانند برای دوره نوبت دوم  ل داوطلبان در صورت تمایل می این قبی.باشد نمی

  . در رشته مربوط ادامه تحصیل نمایند،)شبانه(پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم 
  .ندارند را خود  قبلی  رشته  به  تحصیل ادامه و بازگشت  حق نشوند یا  شوند جاری پذیرفته  سال سراسری آزمون در  که  این از  اعم  عالی  آموزش  ؤسساتم و ها دانشگاه  انصرافی  دانشجویان 

یا    نموده نام   ذیربط ثبت  عالی  آموزش مؤسسه  در خواه) متمرکز نیمه یا  متمرکز و های  از رشته اعم( 1384   سال  سراسری  آزمون  روزانه های  دوره شدگان پذیرفته- تبصره
  بدیهی. اند نداشته را) 1385   سال  سراسری آزمون (  جاری  سال  سراسری  در آزمون  و شرکت نام  ثبت  حق  از تحصیل  قطعی  انصراف با دادن  حتی باشند  ننموده
 . رفتار خواهد شد  مربوط با آنان  برابر مقررات  جاری سال   در آزمون  شرکت صورت  در است

  و یا وزارت  فنĤوری و  تحقیقات ، علوم  وزارت ضوابط  مطابق  شهریه  پرداخت  به  ملزم ، قبولی  تصوردر 8531  سال  سراسری  آزمون در  کننده شرکت  خارجی  اتباع −
 . خواهند بود  پزشکی آموزش  و درمان ، بهداشت
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شده از سوی وزارت کشور باشند و محل تحصیل خود را با  بایست واجد شرایط و ضوابط تعیین می 1385   سال  سراسری  در آزمون کننده  شرکت  خارجی اتباع -1 تبصره
  . خواهد شد  تلقی»  یکن  لم کان«   آنان قبولی ،بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق. توجه به شرایط مربوط انتخاب نمایند

  . تابع ضوابط و مقررات مؤسسه محل قبولی خود خواهند بود، در صورت موفقیت در دوران تحصیل،  سراسری  در آزمون کننده  شرکت رجی خا اتباع -2تبصره
ن دفترچه ایدر ها و موسسات آموزش عالی  شرایط اختصاصی دانشگاه  جدول باشند، در  می  شرایط خاص  دارای  که  عالی  آموزش  از مؤسسات  برخی شرایط اختصاصی-

  . است  شدهدرج  راهنما
    مختلف  آزمایشی های  در گروه  رشته انتخاب -7
   تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به کارنامه  6   شماره  جدول  براساس  که  از داوطلبانی  دسته  آن  برای  آزمون  اولیه  کارنامه  به توجه  با  تحصیلی های  رشته  انتخاب فرم 

   تقاضانامه  در فرم  مندرج  فعلی  اقامت  محل  به باتوجه (  داوطلبان  فعلی  اقامت  محل  و در شهرستان  صادر گردیدهمختلف   آزمایشی های  از گروه هر یک در باشند می
 .شود  می آوری ، جمع  توزیع  محل ان مذکور در هم  داوطلبان  شده  تکمیل  رشته  انتخاب فرم  و توزیع ،شده  بینی  پیش  زمانی برنامه  براساس)  آنان

 .گیرد  می  انجام  ذیل  نکات  براساس  داوطلبان  برای مختلف   آزمایشی های  از گروه  در هریک  تحصیلی های  رشته انتخاب 
  های  رشته  انتخاب ، مجاز به  شده  قرارداده تیار آنان در اخ  که ای  کارنامه  مندرجات براساس هنر و زبانهای خارجی ،علوم ریاضی و فنی   آزمایشی  های  گروه داوطلبان 

 .باشند  ذیربط می  آزمایشی گروه  از  عالی  آموزش و مؤسسات ها  دانشگاه تحصیلی
 حضوری  و نیمه)شبانه(دوم   نوبت، زانه رو های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  آزمون  نتیجه کارنامه  در  مندرج6   شماره  جدول  براساس  که  داوطلبانی-1تبصره

 ضوابط  براساسحضوری  نیمهو  )شبانه(دوم   نوبت  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب  به مندی  عالقه باشند، در صورت می  عالی   آموزش مؤسسات ها و دانشگاه
 را با   عالی  آموزش مؤسسات ها و دانشگاهحضوری   و نیمه)شبانه(دوم   نوبت  دوره یلیتحص  های کدرشته،   روزانه های  دوره  تحصیلی های  بر کدرشته توانند عالوه می

 . د نماین انتخابراهنما    دفترچه این 4 و 3 های در بخش  ضوابط مندرج  به توجه
 هنر یا   آزمایشی های گروه   تحصیلی های  رشته  در گزینش شرکت   و متقاضی  نموده نام ثبت و فنیی  ریاض علوم   آزمایشی  در گروه  که  از داوطلبانی  دسته آن -2 تبصره

  ،کارنامه  6   شماره  جدول اند و بر اساس  کرده مذکور شرکت   آزمایشی های  از گروه  هر یک اند و در آزمون شدهو یا هر دو گروه آزمایشی   زبانهای خارجی
کد  یا  کدرشته ضوابط   به توانند با توجه باشند، می مییا هر دو گروه آزمایشی   زبانهای خارجی یاهنر    آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  انتخاب مجاز به

   انتخاب  فرم  یک منحصراً  ازداوطلبان  دسته  این  تذکر است  به الزم.  نمایند  مورد نظر را نیز انتخاب  آزمایشی های  از گروه  هریک  مربوط به  تحصیلی های رشته
   را در فرم زبانهای خارجی هنر و  های  و گروه  اصلی  آزمایشی  از گروه  انتخابی های  محل کدرشته ضوابط   دارد با توجه  ضرورت  که  خواهند داشت  دریافت هرشت

 . نمایند  درج  رشته انتخاب
 حضوری  و نیمه)شبانه(دوم   نوبت،  روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب از به، مج  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  براساس  کهی از داوطلبان  دسته آن -3تبصره

 این دفترچه راهنما دوم   ها در بخش  رشته گونه این ضوابط(متمرکز   نیمه های  رشته  انتخاب  به  تمایل صورت باشند، در می   عالی  آموزش مؤسسات ها و دانشگاه
آنها را  ، کد  رشته  انتخاب  و در فرم انتخاب  خود را  آزمایشی  گروه متمرکز مربوط به  نیمه های رشته از)   کدرشته2 (  رشته2حداکثر توانند  می)  درج شده است

 . نمایند  متمرکز درج های کدرشتههمانند سایر 
 :  مهم تذکر

و یا هر دو گروه   زبانهای خارجی یا هنر   آزمایشی های  گروه  در آزمون  شرکت خود را برای  مندی  عالقه  که علوم ریاضی و فنی  آزمایشی ه گرو  از داوطلبان دسته آن -
، مجاز   کارنامه6   شماره  جدول  براساس  که اند، در صورتی  نموده  ذیربط شرکت  آزمایشی های  از گروه  هر یک  و در آزمون  نموده  اعالم نام  ثبت در تقاضانامهآزمایشی 

نور و  حضوری، پیام روزانه، شبانه، نیمه(های  دوره از  توانند از هر یک  باشند، میو یا هر دو گروه آزمایشی  زبانهای خارجیهای آزمایشی هنر یا   گروه  رشته ب انتخا به
 خود   اصلی  آزمایشی متمرکز گروه  نیمه محل  رشتهکد بر دو  متمرکز را عالوه  نیمه های  از رشته  محل کدرشته مورد نظر حداکثر دو   آزمایشی های گروه) غیرانتفاعی

 . نمایند انتخاب
 توانند بر باشند، می می) از راه دور  آموزش(نور   پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته  انتخاب ، مجاز به  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  براساس  که داوطلبانی -4  تبصره

   مربوط را در فرم های کدرشته   نمایند و سپس  خود را انتخاب  مورد عالقه  تحصیلی های کدرشته یا  کدرشته راهنما،   دفترچه  این6   در بخش مندرج  ضوابط اساس
 از   دسته  آنضمناً.  نمایند درج)  گانه 100  های انتخاب( مجاز  های  از انتخاب چند انتخاب  یا  یک  عنوان  به1385   سال آزمون  تحصیلی های  رشته انتخاب

  های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  و براساس نور بوده  پیام  دانشگاه تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به منحصراً  که داوطلبانی
نور را دارند و لذا باید   پیام  دانشگاه  تحصیلی های کدرشته  خابانت   حقباشند، منحصراً  نمی  سراسری آزمونحضوری   و نیمه)شبانه(دوم   و نوبت روزانه

راهنما    دفترچه این فصل پنجم   دستورالعمل براساس  و  اولویت ترتیب  به 1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مذکور را در فرم های کدرشته
  . نمایند درج

توانند انتخاب  ها و موسسات آموزش عالی در فصل چهارم این دفترچه راهنما را کسانی می حضوری دانشگاه های نیمه ای خارجی دورههای تحصیلی زبانه  رشته-5تبصره 
 مندرج در کارنامه آزمون مجاز به انتخاب رشته در گروه 6نمایند که اوالً در گروه آزمایشی زبانهای خارجی شرکت نموده و ثانیاً براساس جدول شماره 

  .مایشی زبانهای خارجی باشندآز
 و    نمـوده   شـرکت مربـوط      آزمایـشی    در گـروه    اوالً   نمایند که   توانند انتخاب    می   نور را کسانی     پیام   دانشگاه  زبانهای خارجی گروههای هنر و    تحصیلی    های  رشته -6 تبصره

  نام  ثبت  تقاضانامه  در برگباشند و ثانیاًنور در گروه مربوط  های پیام دوره   تحصیلی های  رشته  انتخاب ، مجاز به  آزمون  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  براساس
 . باشند  کرده  نور مشخص  پیام  دانشگاه گزینش  در  شرکت  خود را به مندی عالقه

 باشند،  می  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی ایه  رشته  انتخاب ، مجاز به  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  براساس  که اوطلبانیدـ 7 تبصره
  های کدرشته   نمایند و سپس  خود را انتخاب  مورد عالقه  تحصیلی های کدرشته یا  کدرشته راهنما،   دفترچه این ششم   در بخش  ضوابط مندرج براساس توانند می

  . نمایند درج)   گانه100  انتخابهای( مجاز  های  از انتخاب  یا چند انتخاب  یک  عنوان  به1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های رشته   انتخاب مربوط را در فرم
   در گروه ه نمایند ک توانند انتخاب  می  را کسانی غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات زبانهای خارجیگروههای آزمایشی هنر و  تحصیلی های رشتهـ 8تبصره 

 . باشند زبانهای خارجیهنر و    تحصیلی های  رشته  انتخاب ، مجاز به  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  و براساس  کرده شرکتمربوط   آزمایشی
 باشند،  می  و پرورش  آموزش  وزارت  به  وابسته معلم ربیت مراکز ت  تحصیلی های  رشته  انتخاب ، مجاز به  در کارنامه  مندرج6   شماره  جدول  براساس  که داوطلبانیـ 9تبصره 

  های کدرشته  یا کدرشته،   است  شده  تهیه  بطور جداگانه  که معلم  مراکز تربیت  تحصیلی های  رشته  انتخاب  راهنمای  در دفترچه  ضوابط مندرج توانند براساس می
 یا چند   یک  عنوان  به1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مربوط را در فرم های هکدرشت   و سپس  خود را انتخاب عالقه  مورد تحصیلی
  معلم   مراکز تربیت  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به منحصراً  که  از داوطلبانی  دسته  آنضمناً.  نمایند درج)  گانه 100 های انتخاب( مجاز  های  از انتخاب انتخاب

 .  را خواهند داشت معلم  مراکز تربیت   تحصیلی های کدرشته   انتخاب باشند، فقط حق می
باشند،   مندرج در کارنامه مجاز به انتخاب رشته می6براساس جدول شماره که  هنر و زبانهای خارجی ،علوم ریاضی و فنی آزمایشی های داوطلبان گروهـ 10تبصره 

حداکثر دو کدرشته محل را انتخاب و به همراه سایر کدرشته محلهای انتخابی در فرم انتخاب  دفترچه  این هفتم بخش در  درجتوانند با توجه به ضوابط من می
  .رشته درج نمایند

   محروم  دانشجو در مناطق  پذیرش نحوه -8
 ، بوشهر،  ایالم های  مورد نیاز استان  بومی  متخصص  انسانی  نیروی  منظور تأمین ه ب  محروم  مناطق  داوطلبان  پذیرش باره  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبه در اجرای 

 بر  عالوه(  مذکور  از مناطق  مورد نیاز هر یک های ، در رشته  و هرمزگان  و بویراحمد، لرستان کهکیلویه ، ، کرمانشاه ، کردستان بلوچستان  و ، سیستان بختیاری  و چهارمحال
   که  داوطلبانی از بینراهنما    دفترچه این بخش اول چهارمقسمت  در   شده  مشخصجدول   شرح و به )  عالی  آموزش مؤسسات ها و  دانشگاه  تحصیلی ایه  رشته ظرفیت
 .شوند  می معرفی  و الذکر باشد، گزینش   فوق های استان  از  یکی  آنان  بومی استان

کدرشته محلهای مناطق محروم استان بومی خود باشند   توانند متقاضی می، بر اساس ضوابط منحصراً  خود  در کارنامه  مندرج ومی ب  استان  به  با توجه  داوطلبان کلیه 
 .کدهای انتخابی از کد رشته محلهای مناطق محروم، در صورت انتخاب توسط داوطلبان غیربومی درگزینش لحاظ نخواهد شد

 ذیربط را از  های  استان  مربوط به  تحصیلی های کدرشته یا  کدرشتهتوانند  باشند، می  می  روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته انتخاب   مجاز به  که  از داوطلبانی هر یک 
  . نمایند  درج  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز خود در فرم های  از انتخاب  یا چند انتخاب  یک  عنوان به  و مربوط استخراج  جدول

های مربوط   کدرشته،های مربوط به گروه آزمایشی ذیربط های تحصیلی در جدول کدرشتهتوانند عالوه بر انتخاب  ید و بروجرد مرو، زرند، دوهای بم داوطلبان بومی شهرستان -1  هتبصر
  .  را انتخاب و گزینش شوند،قید گردیدهراهنما ن دفترچه ایاول بخش چهارم قسمت در که به داوطلبان بومی این شهرستانها که در قسمت مناطق محروم هر گروه آزمایشی 
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 و   نمـوده   شـرکت  زبانهـای خـارجی     آزمایـشی   در گروه  نمایند که توانند انتخاب  می   از داوطلبانی    دسته   را آن    محروم   مناطق  زبانهای خارجی    تحصیلی های  رشته-2  تبصره
 . باشند زبانهای خارجی  های  رشته  انتخاب جاز به، م  در کارنامه مندرج 6   شماره  جدول براساس

 تعهد  توانند از آنان  باشند می  نیاز داشته  دولتی های ها و سازمان  ارگان  ذیربط ندارند و چنانچه های  استانداری  به  تعهدی ها هیچگونه کدرشته  این  شدگان پذیرفتهـ 
  . اخذ نمایند خدمت

 .باشد  می  ممنوع  طرح  این شدگان  پذیرفته تغییر رشته -
 در   واقع  عالی  آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه  در محدوده  انتقال نامه  آیین  به  با توجه  ضوابط الزم  ذیربط و داشتن  استانداری  موافقت به  مشروط  تحصیل  محل انتقال -

  .گیرد  می  صورت دانشگاهی  قطب
   ذیربط در استان نیاز وزارت  مورد های  رشته  انتخاب  مجاز به مذکور، منحصراً  وزارت  موافقت  کسب صورت  در پرورش و  موزشآ  وزارت  به  خدمت  متعهدین - تبصره

 .باشند مربوط می
  . را ندارند  محروم  مناطق های  محل کدرشته   انتخاب  حق  خارجی اتباع -
  

  
  شرایط اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

های جمعی   موسسات یا رسانه،تینسایتهای اینتریه داوطلبان عزیز توصیه می شود  قبل از انتخاب رشته از نحوه ارائه خدمات دانشجویی هر دانشگاه که از طریق به کل
  .گردند  انتشار خواهد یافت مطلع WWW.MSRT.GOV.IRتحقیقات و فنĤوری به آدرس , و یا سایت وزارت علوم 

  رایط و ضوابطش  مؤسسهنام   ردیف

1  
بــرداری  آموزشــکده فنــی نقــشه

ــای   ــایی نیروه ــازمان جغرافی س
مسلح وابسته بـه وزارت دفـاع و        

   تهران-پشتیبانی نیروهای مسلح 

ــ سـازمان    3.  رعایت شـئونات اسـالمی الزامـی اسـت         -2. ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه         1
ـ آموزشکده فاقد خوابگـاه دانـشجویی   4. شدگان ندارد رس تحصیلی به پذیرفته تعهدی مبنی بر استخدام یا اعطای بو      

ــ در صـورت انـصراف دانـشجو شـهریه ثابـت       6. شود ـ هزینه دروس کارورزی به طور جداگانه محاسبه می     5. است
با توجه به   ـ آموزشکده مجاز است     7. شود  های باقیمانده برابر تعرفه وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری دریافت می            ترم

  .نیاز ارائه نماید برداری مواد درسی را که الزم بداند به صورت پیش تغییر روشها و تجهیزات نقشه
  .شوند پذیرفته می) شبانه(الزم به توضیح است دانشجویان در این آموزشکده در نوبت دوم 

2  
بــرداری  آموزشــکده فنــی نقــشه

وابسته به سازمان نقشه بـرداری      
   تهران-کشور

  .وزشکده هیج گونه تعهدی نسبت به استخدام دانشجویان پس از فراغت از تحصیل نخواهد داشتآم-1
لذا این آموزشکده هیج گونه تعهدی نـسبت        . باشد  آموزشکده فاقد هر گونه تسهیالت خوابگاه و وام دانشجویی می         -2

نی کـه امکـان تهیـه خوابگـاه ندارنـد از      شود داوطلبـا  لذا تاکید می. به تامین خوابگاه و ارائه وام به دانشجویان ندارد        
 www.ncc.org.ir .های این آموزشکده خودداری نمایند انتخاب رشته

آموزشکده کشاورزی وابسته بـه       3
   کرج-وزارت جهاد کشاورزی 

ـ آموزشکده هـیچ    2. ـ دارا بودن سالمت کامل جسمانی و روانی به تشخیص مراجع پزشکی مورد تأیید آموزشکده              1
ــ در صـورت انـصراف یـا درخواسـت      3. شدگان ندارد  اشتغال و استخدام پذیرفته،ی نسبت به بکارگیری   گونه تعهد 

هـا    ـ آموزشکده با توجه بـه محـدودیت       4. باشند  های انجام شده می      هزینه  انتقال، دانشجویان موظف به پرداخت کلیه     
دودی از واجـدین شـرایط خوابگـاه و    هیچگونه امکانات رفاهی دانشجویی ندارد ولی در صورت امکان به تعـداد محـ      

  .شود ها داده می امکانات رفاهی در قبال اخذ هزینه

  دانشکده امور اقتصادی  4
بنابراین الزم اسـت داوطلبـان سـاکن شهرسـتانها در           . با توجه به اینکه دانشکده امکان واگذاری خوابگاه را ندارد         -1

  . مورد مزبور را درنظر بگیرند،هنگام انتخاب رشته
 دانشکده امور اقتصادی بطور کامل از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفـک گردیـده و بـصورت یـک دانـشکده                     -2

  . تحقیقات و فنĤوری قرار گرفته است،تحت پوشش وزارت علوم) ها  همانند سایر دانشگاه(مستقل 

5  
دانشکده حفاظت و بهداشت کار     

ــارو  – ــه وزارت کـ ــسته بـ  وابـ
   تهران–اموراجتماعی 

شـدگان دوره روزانـه و    گونه تعهدی را برای اسکان پذیرفتـه  و هیچ. باشد  دانشکده دارای خوابگاه دانشجویی نمی  این
  .شدگان ندارد شبانه ندارد و همچنین برنامه و مسئولیتی در قبال استخدام پذیرفته

 وابسته بـه   علوم قرآنی     دانشکده  6
  سازمان اوقاف و امور خیریه

. ـ عدم سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذیصالح        2. ن مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی      ـ التزام عملی به دی    1
. باشـد  ها رایگان مـی  ـ تحصیل در این دانشکده4. ـ نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی   3
اد واجد شـرایط پرداخـت خواهـد         تهیه مسکن برابر ضوابط خاص خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان به افر              ـوام5

االمکان از مزایای خوابگاه و یک وعده غذای گرم با پرداخت تعرفـه برخـوردار خواهنـد      شدگان حتی   پذیرفته-6 .شد
 3 -تحت عنوان دروس تخصصی (ـ دانشکده جهت افزایش توان علمی و تحقیقاتی دانشجویان پروژه تحقیقاتی  7 .شد

 تحقیقـات و فنـĤوری اعطـاء        ،التحصیالن مدرک کارشناسی مورد تأئید وزرت علـوم         رغ به فا  -8. نماید  ارائه می ) واحد
هـای تفـسیر    توانند با اولویت در دوره کارشناسی ارشـد رشـته           ها می   التحصیالن ممتاز این دانشکده     ـ فارغ 9. گردد  می

  .قرآن مجید و علوم قرآن مجید این مرکز راه پیدا کنند

7  
 دانشکده فنـی و مهندسـی اراک      

وابسته به دانشگاه علم و صنعت      (
  )ایران

و مهندسـی  شکده فنـی  دان اراک ـ خیابان دانشگاه ـ   : آدرس.باشد شکده فاقد خوابگاه خواهران و برادران میداناین  
  اراک

  دانشکده مهندسی گلپایگان  8
-2 تعلـق گیـرد   توانـد  های این دانشکده به حدی است که بـه کلیـه دانـشجویان خوابگـاه نمـی          ظرفیت خوابگاه  -1

زی انجـام   ر حداقل یـک روز در هفتـه در صـنایع کـارو            ،دانشجویان این دانشکده جهت آموزش عملی دروس تئوری       
  .دهند می

  دانشگاه اراک  9
شدگان دوره روزانـه از سـال دوم برابـر ضـوابط و اولویـت                با توجه به کمبود امکانات خوابگاههای دولتی به پذیرفته        

از سال دوم به بعد خوابگاه در اختیار برخی از دانشجویان دوره روزانـه کـه شـرایط                  . گردد یخوابگاه دولتی واگذار م   
 www.araku.ac.ir. قرار خواهد گرفتالزم را دارا باشند

  دانشگاه ارومیه  10

هـای    به دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع تحـصیلی دوره        ) 85-86(وجه در سال اول       دانشگاه ارومیه به هیچ   -1
حضوری در کالسـهای آموزشـی        های نیمه   شرکت دانشجویان دوره  -2. زانه خوابگاه دانشجویی واگذار نخواهد کرد     رو

شـهریه  % 60شهریه ثابت نیمسال تحصیلی و شـهریه متغیـر دروس نظـری براسـاس               -3. دروس عملی اجباری است   
هـای نوبـت      س فـوق در دوره    شـهریه درو  % 100در همان دوره و شـهریه دروس عملـی          ) شبانه(های نوبت دوم    دوره
نـام    پرداخت شهریه متغیر و ثابت هر نیمـسال تحـصیلی در اول آن نیمـسال جهـت ثبـت                  -4.  خواهد بود ) شبانه(دوم

-6.  میزان افزایش دروس در هر سال تحصیلی براساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه خواهد بـود               -5. ضروری است 
  .www.urmia.ac.irه خواهد بودشد تحصیل دانشجویان در محل شهرستان پذیرفته

  



 کلیات                                          اول فصل 

7                                     صفحه  

  
  شرایط و ضوابط  مؤسسهنام   ردیف
 www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان  11

  )س(دانشگاه الزهرا  12

ها و موسسات آموزش       تحقیقات و فنĤوری و دانشگاه     ،فقط کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم         -1
از پنجـاه درصـد     ) نوبت دوم (های تحصیلی دوره شبانه        در یکی از رشته    عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی       

شوند و این تخفیف شامل کارکنان وزارت بهداشـت           تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار می          
  .گردد و درمان نمی

 www.alzahra.ac.ir. معذور است1385از واگذاری خوابگاه به دانشجویان ورودی سال ) س(دانشگاه الزهرا -2

  )ع( دانشگاه امام صادق   13
به طور جداگانه از بین داوطلبانی که با تکمیل و ارسال فـرم درخواسـت   ) ع (پذیرش دانشجو در دانشگاه امام صادق  
گیرد، فهرست معرفی شدگان در ویـژه نامـه بـه همـراه سـایر             اند، صورت می    پذیرش به دانشگاه مذکور اقدام نموده     

  . دارای شرایط خاص اعالم شده استهای رشته
با توجه به محدودیت امکانات رفاهی دانشگاه از واگذاری خوابگاه جهت دانشجویان دوره روزانه مقطـع کارشناسـی                    دانشگاه ایالم  14

  www.eilam.ac.ir. پیوسته در دو سال آخر تحصیل معذور است
  .ی تامین خوابگاه ندارددانشگاه بجنورد هیچ گونه تعهدی برا  دانشگاه بجنورد  15

   همدان-دانشگاه بوعلی سینا  16
این دانشگاه خدمات خوابگاهی خود را در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کاردانی و کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد        

های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و دانشجویان دوره روزانه              خانواده ، ایثارگر ،صرفاً به پذیرفته شدگان شاهد    
  www.basu.ac.ir.های سه رقمی کشوری به تعداد محدود ارائه خواهد داد دارای رتبه

 تـرم و  2به دلیل محدودیت امکانات خوابگاهی فقط برای نیمه اول دوران تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی حداکثر                دانشگاه بیرجند  17
 www.brigand.ac.ir. گردد  می ترم خوابگاه واگذار4به دانشجویان دوره روزانه کارشناسی حداکثر 

دانـــشگاه بـــین المللـــی امـــام   18
   قزوین-) ره(خمینی

های روزانه و شـبانه و    مقطع کارشناسی دوره،دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود در مقطع کاردانی دوره شبانه         -1
جه به عدم امکان و ظرفیت       با تو  -2.همچنین مقطع کارشناسی ارشد هیچگونه تعهدی برای خوابگاه دانشجویان ندارد         

هـای روزانـه و    هـای دوره  تشکیل کالس) شبانه(های نوبت دوم       بطور جداگانه برای دوره     دانشگاه برای تشکیل کالس   
 www.ikiu.ac.ir.بصورت مشترک خواهد بود) شبانه(نوبت دوم 

  دانشگاه تبریز  19
ی و کمتر باشند خوابگاه و وام تحصیلی قطعـاً تعلـق      های سه رقم     به پذیرفته شدگان دانشگاه تبریز که دارای رتبه        -1

 براسـاس تـصمیمات اتخـاذ شـده در          -2 .خواهد گرفت و از لحاظ تخصیص امکانات رفاهی در اولویت خواهند بـود            
 دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به -3شود  های روزانه و شبانه همزمان برگزار می های دوره دانشگاه کالس

 www.tabrizu.ac.ir. ندارددانشجویان

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان      20
  ـ تبریز

 محل  برگزاری کالسها در ساختمان اصلی دانـشگاه در           -2 .دانشگاه هیچ تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد       -1
 www.azaruniv.ac.ir .سی و پنج کیلومتری جاده تبریز ـ مراغه خواهد بود

   تهراندانشگاه تربیت معلم  21
باشد به جز دانشجویان تربیت بدنی کـه محـل تحـصیل              محل تحصیل کلیه دانشجویان روزانه حصارک کرج می        -1

تهران است به جز شیمی با گرایش کـاربردی         ) شبانه( محل تحصیل کلیه دانشجویان نوبت دوم        -2 .آنها تهران است  
  www.saba.tmu.ac.irکه محل تحصیل آنها حصارک کرج است

  شگاه تربیت معلم سبزواردان  22

 6 نیمسال و در مقطع کارشناسی حداکثر 4دانشگاه تربیت معلم سبزوار به دانشجویان دوره روزانه در مقطع کاردانی            
توانند با پرداخـت     پس از انقضای مدت فوق دانشجویان دختر در صورت تمایل می          , نماید   نیمسال خوابگاه واگذار می   

) شـبانه (دانـشجویان دختـر نوبـت دوم        .  دوم از خوابگاه خـودگردان اسـتفاده نماینـد         هزینه معادل دانشجویان نوبت   
 ریـال ودیعـه از خوابگـاه خـودگردان اسـتفاده       000/000/1 ریال اجاره  و      000/150توانند با پرداخت ماهیانه       می

  .نمایند
www.sttu.ac.ir 

  www.ut.ac.ir.مسئولیتی برای تامین خوابگاه خواهران ندارد) مجتمع آموزش عالی قم(س قم پردی  دانشگاه تهران  23

   بوشهر-دانشگاه خلیج فارس  24
 دانشگاه خلیج فارس ضمن اینکه درجهت تامین خوابگاه دانشجویان روزانه تالش می نماید ولی تعهـدی در ایـن                    -1

 شیالت و تکنولـوژی تولیـدات گیـاهی ایـن دانـشگاه در حومـه             ، محل تحصیل در رشته های باغبانی      -2. زمینه ندارد 
  www.pgu.ac.ir -3. باشد برازجان می

   کرمانشاه-دانشگاه رازی  25
به دانشجویان پـسر غیـر بـومی        -2. به دانشجویان دختر غیر بومی برابر ضوابط و اولویت خوابگاه واگذار می گردد            -1

  . نیمسال تحصیلی در مقطع کاردانی خوابگاه تعلق می گیرد2  نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی و4حداکثر 
www.razi.ac.ir  

  دانشگاه زابل  26
این دانشگاه به دانشجویان ممتاز کنکور سراسری که محل تحصیل خود را دانشگاه زابل تعیین نمایند ضمن واگذاری 

بال واگذاری خوابگاه به سایر دانـشجویان       دهد و هیچگونه تعهدی در ق       امکانات و خدمات ویژه نیز ارائه می       ،خوابگاه
 www.zabol.ac.ir.را نخواهد داشت

  دانشگاه زنجان  27

 با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی واگذاری خوابگاه به دانشجویان پذیرفتـه شـده   -1: های روزانه      دوره -الف
 ترم آخر و دوره های کاردانی 4 کارشناسی  های  دوره( های روزانه را فقط برای نیمه دوم دوران تحصیل دانشجو             دوره

توانند در طول دوره اول تحصیل بـا پرداخـت هزینـه اجـاره                 این قبیل دانشجویان می    -2. تعهد می نماید  )  ترم آخر  2
هزینه اجاره هر تـرم خوابگـاه در حـدود          (های بخش خصوصی تحت نظارت دانشگاه استفاده نمایند           نقدی از خوابگاه  

  ).باشد ی ریال م000/400/1
 در دانشگاه زنجان برای دانشجویان شبانه تعداد محـدودی خوابگـاه توسـط             -1: های شبانه و نیمه حضوری        دوره-ب

هزینه اجاره هر ترم خوابگـاه  (گردد   با دریافت هزینه اجاره نقدی واگذار می ) تحت نظارت دانشگاه  (بخش خصوصی   
به هنگام ثبت نـام و انتخـاب        ) اعم از ثابت و متغیر    (هریه   پرداخت کل ش   -2). باشد   ریال می  000/400/1در حدود   

 موقعیت و امکانـات هرسـاله توسـط هیئـت     ، مبنای محاسبه شهریه ثابت و متغیر با توجه به شرایط   .واحد الزامی است  
 www.znu.ac.ir .گردد و افزایش ساالنه آن مطابق مصوبه هیات امنا خواهد بود امنای دانشگاه تعیین می

 www.semnan.ac.ir  گاه سمناندانش  28

 –دانشگاه سیستان و بلوچـستان        29
  زاهدان

-2. دانشگاه به دلیل کمبود امکانات تنها به تعدادی از دانشجویان جدیدالورود دوره های روزانه خوابگاه واگذار می کند-1
دانـشگاه هیچگونـه    -3. نمـی کنـد    دانشگاه تا پایان سال اول درخواست میهمان و انتقال دانشجویان جدیدالورود را بررسی            

های نیمه متمرکز  و رشته) شبانه(و همچنین دانشجویان نوبت دوم    , امکانات خوابگاهی جهت واگذاری به دانشجویان متاهل        
 www.usb.ac.ir  & www.hamoon.usb.ac.ir.توانند از امکانات شهری استفاده نمایند را ندارد و دانشجویان می
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  ایط و ضوابطشر  مؤسسهنام   ردیف

  دانشگاه شاهد  30

  .این دانشگاه برنامه و مسئولیتی در قبال استخدام پذیرفته شدگان ندارد
عامل -2. اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه-1:شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد

کامـل    رعایـت -3.  مخدر و عدم اشتهار بـه فـساد اخالقـی          ، عدم اعتیاد به مواد    ...)نماز وروزه و  (بودن به فرایض دینی     
اعتقاد و التزام عملی به چـادر بـه عنـوان حجـاب             (ضوابط پوشش اسالمی و شئونات اسالمی برای خواهران و برادران           

باشد و قبل از ثبت نـام         موارد فوق از شرایط اساسی و مالکهای پذیرش می        : تذکر). برتر برای خواهران ضروری است    
 بدیهی است در صورت     ،نشگاه بررسی های الزم در این زمینه توسط هسته گزینش دانشگاه به عمل خواهد آمد              در دا 

  .عدم احراز شرایط الزم توسط پذیرفته شدگان از نامبردگان در این دانشگاه ثبت نام به عمل نخواهد آمد
 دانـشجویان دانـشگاه     ،امنـا دانـشگاه    هیات   22/7/76مورخ     مصوبه    براساس-1: امتیازات و اطالعات خاص دانشگاه    

کلیه دانشجویان شاهد   -2. باشند  شاهد همانند دانشجویان دانشگاههای دولتی از مزایای آموزش رایگان بهره مند می           
-3. مند خواهند شد و به دانشجویان غیر شاهد درحد امکان تـسهیالتی ارائـه مـی گـردد                   از امکانات خوابگاهی بهره   

دانشجویان موظف به رعایت کلیه ضـوابط و دسـتور    -4. مند خواهند شد    درمانی دانشگاه بهره  دانشجویان از تسهیالت    
  .العمل های داخلی دانشگاه می باشند

 www.sku.ac.ir.  دانشگاه شهرکرد  31
  www.uk.ac.ir.کالسهای دانشجویان بم در شهرستان بم تشکیل می شود   کرمان-دانشگاه شهیدباهنر   32
دانشگاه شهیدبهشتی فاقد خوابگاه برای دانشجویان است و در صورت امکانات صرفاً به دانـشجویان رتبـه اول تـا دو                        تهران–هشتی دانشگاه شهیدب  33

  www.cc.sbu.ac.ir. رقمی، فرزندان شاهد و ایثارگر خوابگاه واگذار خواهد شد

   اهواز-دانشگاه شهیدچمران   34
 ایـن   -2.گونه تعهدی ندارد    ابگاه متاهلی جهت دانشجویان روزانه هیچ      دانشگاه شهید چمران در قبال واگذاری خو       -1

هـای روزانـه بـر     دانشگاه به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاهی درحد امکانات موجود به دانـشجویان غیربـومی دوره      
 www.cua.ac.ir.مبنای امتیاز اولویت خوابگاه واگذار خواهد نمود

  دانشگاه شیراز  35

 کیلـومتری  7 کیلومتری شهر شـیراز و دانـشکده کـشاورزی و منـابع طبیعـی داراب در          270 شهرستان داراب در  -1
 کلیـه   -2. شهرستان داراب  است و دانشگاه هیچگونـه تعهـدی در قبـال فـراهم آوردن خوابگـاه دانـشجویی نـدارد                     

نظـری و عملـی      ، شـهریه دوره   -3.هـای روزانـه برگـزار خواهـد شـد           های دوره شبانه همزمان و همراه با دوره         کالس
 تحقیقـات و    ،با توجه به نوع درس و براسـاس دسـتورالعملی کـه از سـوی وزارت علـوم                 ) شبانه(های نوبت دوم      دوره

 www.shirazu.ac.ir.شود گردد انجام می فنĤوری تدوین و ابالغ می

36  
دانـــشگاه صـــنعت آب و بـــرق 

ــه -)شــهید عباســپور( ــسته ب  واب
  وزارت نیرو

به علت عدم اعطای بورس تحصیلی و عدم تعهـد          ) شهید عباسپور (گاه صنعت آب و برق       پذیرش دانشجویان دانش   -1
استخدامی از شمول گزینش بدو ورود مستثنی بوده و مشمول مقررات مربوط بـه پـذیرش دانـشجویان دانـشگاههای                    

 خـواهران   دانـشگاه فاقـد خوابگـاه بـرای       (ظرفیت به خواهران اختصاص دارد    % 20در هر رشته    -2. دولتی خواهد بود  
از ) مـشابه سـایر مراکـز آمـوزش عـالی کـشور           (دانشجویان از امکانات کمک آموزشی درحـد امکـان          -3). باشد  می

. برخوردار می باشند  ) شش روز در هفته     (و حداقل یک وعده غذا      ) برادران(تسهیالت رفاهی از قبیل خوابگاه مجردی       
 دانشجویان در   -5. پرداخت خواهد شد  ) رفاه دانشجویان مطابق ضوابط صندوق    ( به پذیرفته شدگان، وام تحصیلی       -4

 وزارت نیـرو از     -6. های حوادث و درمان استفاده خواهند کـرد         طول تحصیل مشابه سایر مراکز آموزش عالی از بیمه        
های مندرج در جـدول ظرفیـت پـذیرش دانـشجو هیچگونـه               بابت استخدام و یا اشتغال به کار فارغ التحصیالن دوره         

 چنانچه دانشجویی به هر دلیل ترک تحصیل نماید یا از دوره اخراج شود موظف ومتعهد اسـت کـه       -7. ردتعهدی ندا 
 با توجه به سطح علمی      -8. پرداخت نماید ) به تشخیص دانشگاه    (کلیه هزینه ها و خسارتهای وارده را بر طبق ضوابط           

باشد نسبت به انتخاب   می16لم آنها باالتر از شود، داوطلبانی که معدل کتبی دیپ دانشگاه صنعت آب و برق توصیه می
 www.pwIT.ac.ir .رشته های تحصیلی این دانشکده اقدام نماید

  دانشگاه صنعت نفت  37

  :امتیازات ویژه دانشگاه برای پذیرفته شدگان
وزارت علوم ـ برخورداری فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه از تسهیالت 2. ـ تسلط به زبان انگلیسی در دوران تحصیل  1
تحقیقات و فنĤوری و همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع باالتر تحصیلی مطـابق ضـوابط مربوطـه و بـا توجـه بـه                         , 

ـ اهداءیک دستگاه رایانـه همـراه       3. قراردادهای همکاری بین دانشگاه  صنعت نفت با دانشگاه های معتبر بین المللی            
)labtop (       شدگان مراحل نهایی و ماقبل نهایی المپیادهای         تر و پذیرفته     و پایین  500به داوطلبان دارای رتبه کشوری

جـوایز بـه داوطلبـان دارای معـدل      ـ اهداء4. علمی جهانی در سطح کل کشور و همچنین دریافت جایزه ردیف چهار
ونـیم میلیـون     تر تا سقف یک یاپایین  و2000 و باالتر و داوطلبان دارای رتبه کشوری 19فیزیک  و ریاضی  کتبی دیپلم

سـه وعـده غـذا در حـد         , ـبرخورداری از کمک هزینـه تحـصیلی مطـابق مـصوبات هیـات امنـای دانـشگاه                  5. ریال
تامین بخشی از هزینه کتابها و لوازم تحریر و تسهیالت بیمه خدمات درمانی و امکانات خوابگـاه                 , دانشگاههای دولتی 

ـ امکان استخدام در شرکتهای تابعه وزارت نفـت         6). نشگاه سال و در حد امکانات دا      4برای مدت حداکثر    (مجردی  
 آموزش کلیـه دروس     -7. های مصوب وزارت نفت     نامه  پس از پایان موفقیت آمیز تحصیالت مطابق با مقررات و آئین          

پایه و تخصصی و همچنین کلیه کتابهای مرجع به زبان انگلیسی است لذا توصیه میـشود آن دسـته از داوطلبـانی کـه       
باشد به انتخاب رشته های ارائه شده در این دانـشگاه            می % 60زبان انگلیسی آنها در آزمون سراسری باالتر از         نمره  

 بوده است لذا توصیه     5/18 تا   18 متوسط دیپلم ورودی دانشگاه صنعت نفت در سالهای گذشته بین            -8 .مبادرت ورزند 
 میباشـد مبـادرت بـه       3500های کشوری آنهـا کمتـر از          ا رتبه  و ی  18می گردد داوطلبانی که معدل دیپلم آنان باالتر از          

  www.put.ac.ir.88910400 و 88910401 و 88805082: شماره تماس . انتخاب این دانشگاه بنمایند
  .www.aut.auc.ir   تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر  38
دانــــشگاه صــــنعتی خواجــــه   39

 www.kntu.ac.ir .واگذاری خوابگاه به دانشجویان را ندارددر دانشگاه هیچگونه تعهد    تهران–نصیرالدین طوسی 

 کیلومتری شهر 25دانشگاه امکان ارائه خوابگاه به دانشجویان دختر ندارد و محل دانشگاه شهر جدید سهند واقع در                    تبریز–دانشگاه صنعتی سهند   40
 .www.sut.ac.ir.باشد تبریز می

 کمبود خوابگاه در دانشگاه صنعتی شاهرود، داوطلبان دوره روزانه در بخش خـواهران چهـار نیمـسال و در                    با توجه به    دانشگاه صنعتی شاهرود  41
 www.shahrood.ac.ir .بخش برادران دو نیمسال می توانند از خوابگاه استفاده نمایند

  www.sharif.ac.ir   تهران–دانشگاه صنعتی شریف   42
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  شرایط و ضوابط  مؤسسهنام   ردیف
 www.atu.ac.ir   تهران–انشگاه عالمه طباطبایی د  43

 -دانشگاه علم و صـنعت ایـران          44
 .www.iust.ac.ir  تهران

 و  بهزیــستی  دانــشگاه علــوم   45
 .عهدی در این خصوص ندارددانشگاه در صورت داشتن امکانات خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد و ت   تهران- توانبخشی

 .www.dubs.ac.ir  دانشگاه علوم پایه دامغان  46

دانشگاه علوم کشاورزی و منـابع      47
  طبیعی گرگان

محدودی خوابگاه   دانشگاه تعهدی درموردتامین خوابگاه نخواهد داشت ولی درصورت فراهم شدن امکانات تعداد            این
 www.gau.ac.ir..واهد دادخ قرار  براساس اولویت در اختیار دانشجویان 

  دانشگاه فردوسی مشهد  48
این دانشگاه به علت محدودیت ظرفیت خوابگاههای دانـشجویی فقـط مـی توانـد بـر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه                        

واحد نیشابور این دانـشگاه فاقـد خوابگـاه         . از دانشجویان روزانه غیر بومی خوابگاه واگذار نماید       % 40دانشجویان به   
  .www.um.ac.ir تسهیالت خوابگاهی در قالب ستاد اسکان و مقررات مربوطه است دولتی است و

 دانـشگاه قـم هـیچ    -2.باشـد  محیط اداری و آموزشی خواهران و برادران در این دانشگاه کامالً تفکیک شده مـی  -1  دانشگاه قم  49
  www.gom.ac.ir. نداردتعهدی برای ارائه خوابگاه به دانشجویان اعم از روزانه و شبانه یا زن و مرد

 .www.kashanu.ac.ir  دانشگاه کاشان  50
  . درصد دانشجویان روزانه براساس اولویت خوابگاه تامین خواهد کرد40دانشگاه کردستان حداکثر برای   سنندج–دانشگاه کردستان   51

www.uok.ac.ir. 
دانـــشگاه کـــشاورزی و منـــابع   52

   اهواز-طبیعی رامین 
 دانـشگاه در    -2 .گونه تعهدی درخصوص تامین خوابگاه دانشجویی نـدارد         جه به شرایط موجود هیچ     دانشگاه با تو   -1

  . شوشتر واقع شده است–کیلومتری جاده اهواز 30

  دانشگاه گیالن ـ رشت  53
دانشگاه گیالن برای دانشجویان دوره روزانه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد و فقط در حـد امکانـات براسـاس                    

هـای خـودگردان بـا         الزم بـه ذکـر اسـت خوابگـاه         .کند   و امتیازبندی به تعداد معدودی خوابگاه واگذار می         نامه  نآئی
انـدازی    ریال در سطح شـهر راه 000/350با هزینه ماهیانه حدود  مشارکت بخش خصوصی برای اسکان دانشجویان

  .www.guilan.ac.irشده است 
  .www.lu.ac.ir ه لرستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارددانشگا  آباد  خرم-دانشگاه لرستان  54
درصد دانشجویان واجد شرایط 25این دانشگاه به دلیل محدودیت در خوابگاه دانشجویی امکان واگذاری خوابگاه به               بابلسر–دانشگاه مازندران   55

  .سال اول را دارد

   اردبیل– دانشگاه محقق اردبیلی  56
های روزانه و شبانه بدلیل کمبود امکانـات تعهـدی            دانشگاه محقق اردبیلی برای تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره        

ندارد ولی در صورت فراهم شدن امکانات الزم واگذاری خوابگاه با تعیین اولویت دانشجویان دوره های روزانه انجام                  
 www.uma.irost.net .خواهد شد

  .دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد  گاه مالیردانش  57
 –) عـــج(دانـــشگاه ولیعـــصر   58

  www.vru.ac.ir..برای درصدی از دانشجویان روزانه امکانات خوابگاهی دارد) عج(دانشگاه ولی عصر  رفسنجان
  www.hormozgan.ac.ir.   بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  59
  www.art.ac.ir.باشد دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجویی می, باشد  محل تشکیل کالس برخی از رشته ها کرج می  شگاه هنردان  60
  www.aui.ac.ir.باشد دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجویی می, با توجه به محدودیت های فعلی    اصفهان-دانشگاه هنر   61
  www.tabriziau.ac.ir.باشد فاقد خوابگاه برای دانشجویان میاین دانشگاه    تبریز-دانشگاه هنر اسالمی   62
 www.yu.ac.ir..باشد دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی برای دانشجویان بویژه برادران می  دانشگاه یاسوج  63

جویان پـسر   از واگذاری خوابگاه بـه دانـش  1385-86این دانشگاه در سال تحصیلی , با توجه به محدودیت امکانات     دانشگاه یزد  64
  .www.yazduni.ac.ir باشد معذور می

مجتمــع آمــوزش عــالی جنــدی   65
 www.jsu.ac.ir .واگذاری خوابگاه به دانشجویان به صورت محدود و در حد امکانات مجتمع خواهد بود   دزفول–شاپور 

ــالی   66 ــوزش ع ــز آم ــاون مرک  تع
  وابسته به وزارت تعاون

شـدگان ایـن مرکـز     گونه تعهد اسـتخدامی در خـصوص پذیرفتـه    ون هیچ وزارت تعاون و مرکزآموزش عالی تعا      -1
شـود و دانـشجویان در طـول دوران تحـصیل از مزایـای         شدگان شهریه دریافـت نمـی        از پذیرفته  -2نخواهند داشت   

 وام و نظایر    ،گونه وجهی به عنوان کمک هزینه        در طول دوره تحصیل هیچ     -3.تحصیالت رایگان برخوردار خواهند شد    
گونه تعهدی در خـصوص    مرکز آموزش عالی تعاون فاقد خوابگاه بوده و هیچ-4 .شود به دانشجویان پرداخت نمی   آن  

 رشـته   5 .ای استفاده خواهند نمود     واگذاری خوابگاه ندارد اما دانشجویان در طول هفته از غذای گرم به صورت یارانه             
بایـست واحـدهای مربـوط بـه ایـن گـرایش را               ان می باشد و دانشجوی    حسابداری این مرکز دارای گرایش تعاون می      

  .بگذرانند

67  
ــراث    ــالی می ــوزش ع ــز آم مرک

 ســـازمان میـــراث -فرهنگـــی 
  فرهنگی و گردشگری

 تحقیقات و فنـĤوری اسـتفاده       ،های دانشجویی طبق ضوابط وزارت علوم       ـ دانشجویان از کمک هزینه تحصیلی و وام       1
هـای    شـدگان رشـته     ــ پذیرفتـه   3. شدگان نـدارد    خدامی برای پذیرفته  ـ این مرکز هیچگونه تعهد است     2.خواهند نمود 
های بعد با احراز شرایط الزم بـه تعـداد     ندارند و در سال  را  امکان استفاده از خوابگاه  اول  مرکز در سال   تحصیلی این 

  .توانند از خوابگاه استفاده نمایند بسیار محدود با تصمیم معاونت اموزشی واحد دانشجویی می
ــی در    68 ــصیالت تکمیل ــز تح مرک

  علوم پایه زنجان
 وام تحصیلی و سایر امور رفـاهی بـرای دانـشجویان را نخواهـد               ، خوابگاه ،این مرکز به هیچ وجه امکان تامین مسکن       

 www.jasbs.ac.ir .داشت
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  قسمت اول
 )  ریاضی و فنی علوم (1  آزمایشی  در گروه  گزینش  و نحوه  تحصیلی های  رشته صیضوابط اختصا شرایط و

  .باشد نفر می 25295  حدود  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  روزانه دوره  متمرکز های  دانشجو در رشته  پذیرش ظرفیتـ 
و یا  ارشد   کارشناسی،  کارشناسی،  کاردانی  تحصیلی مقاطع  تحصیلی های   رشته  انتخاب مند به القه ع  که  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  از داوطلبان  دسته آنـ 

   مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  و مطابق  ذیربط، شرکت  آزمایشی  گروه اختصاصی  و  عمومی در آزمون   شرط آنکه مذکور باشند، بهآزمایشی  گروهپیوسته  دکتری
 . نمایند  مربوط را انتخاب  تحصیلی های توانند رشته  باشند، می ته رش انتخاب

   خارجی و زبانمطالعات دینی   و  عربی، فرهنگ ، زبان  فارسی  و ادبیات  زبان  شامل  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  از داوطلبان  هریک  برای  عمومی  آزمون دروسـ 
 .  است بوده

 . است  بوده  و شیمی ، فیزیک  ریاضیات  شامل  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه ون آزم  اختصاصی دروسـ 
 . خواهد شد  محاسبه  مربوط در هر رشته  با ضرایب  و شیمی ، فیزیک  ریاضیات  اختصاصی  دروس  از نمره  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  داوطلبان  اختصاصی  کل نمرهـ 
ا ب  و  مختلف های  رشته  دروس  ضرایب  خود براساس  مورد عالقه تحصیلی  های رشته ، شرایط و ضوابطبه  توجه با توانند می  فنی و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  داوطلبانـ 

 و  انتخاب  خود را  مورد عالقه  تحصیلی های هکدرشتیا کدرشته ،   تحصیل  محل  تفکیک  به  تحصیلی های  رشته  جداول  به  و با مراجعه  انتخاب4 شماره  جدولتوجه به 
 . نمایند  اقدام100 تا 1   از اولویت  رشته  انتخاب در فرم  آنها  درج  به ، نسبت راهنما  دفترچه  اینفصل پنجم در   مندرج  دستورالعمل به  توجه با  سپس

 تا 41  ردیفهای(   کشاورزی های  دیپلمه  به  کشاورزی های  آموزشکده  پذیرش  درصد ظرفیت30  داقل ح  آبیاری  و تکنولوژی  کشاورزی  ماشینهای  تکنولوژی های در رشتهـ 
 .شود   می  داده اختصاص)   یک شمارهراهنمای    دفترچه44   شماره جدول 44

   مندرج  بومی  استان مطابق (  آنان  بومی  استان  که داوطلبانی  از  دسته نآ را منحصراً 24   شماره  در جدول  مندرج  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه  تحصیلی های کدرشتهـ 
باشد، و ایالم   هرمزگان،   و بویراحمد، لرستان ، کهکیلویه ، کرمانشاه ، کردستان بلوچستان  و ، سیستان بختیاری و  بوشهر، چهارمحال   های  از استان یکی)  در کارنامه

   جداول  تحصیلی های کدرشته  انتخاب  بر ، عالوه)  محروم  دانشجو در مناطق پذیرش  نحوه(راهنما    دفترچه  اینفصل اول  8 در بند  وابط مندرج ض  به توانند با توجه می
  . نمایند  درج  رشته  انتخاب  و در فرم  انتخاب،20 تا 5  شماره

 بر رود و بروجردو، دزرندبم،  را منحصراً داوطلبان بومی شهرستانهای 24 درج در جدول شمارههای تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی من ـ کدرشته یا رشته
 .انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نمایند 20 تا5های تحصیلی جداول شماره  توانند عالوه بر انتخاب کدرشته حسب مورد، می

  :باشد  زیر می  شرح به)  فنی  و  ریاضی علوم( 1   آزمایشی  گروه یلی تحص های  مورد نیاز در رشته  الزم کارآیی با  اعضاء حداقلـ 
   مختلف های  فعالیت  مانع  که  عضوی نقص  و  کامل  سالمت داشتن 4   شماره  جدول162 تا 122  ، و از ردیف120  تا97   ردیف،83 تا 1  ردیف  های رشته  کلیه در - الف

  . نمایند  رشته  انتخاب3   شماره  جدول  به باید با توجه  جانباز  داوطلبانضمناً .  است نشود، ضروری
    تحصیلی  مختلف های  اعضاء در رشته  الزم  کارآیی-3   شماره جدول

   الزم های  کارآیی حداقل    تحصیلی های  یا رشته  رشته نام
 طراحی (  شیمی ، مهندسی)  الکترونیک  جنگ-   کنترل-   مخابرات-   قدرت- الکترونیک (  برق مهندسی

 مهندسی ،) عمران  آزمایشگاهی (  عمران  فنی ، کاردان) عمران(   عمران ، مهندسی)  نفت  صنایع فرآیندهای
   کشی نقشه(  مکانیک   فنی ، کاردان  رباتیک مهندسی  کامپیوتر، علوم ،)افزار  نرم-افزار سخت( کامپیوتر 

-  الکترونیک(   برق فنی معلم ، ای هسته  انرژی  فنی  ، کاردان) نی و گازرسا  بهداشتی  تاسیسات- صنعتی
   کاردان-  بالینی  پزشکی مهندسی ، پزشکی  مهندسی مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی،  ،) قدرت
  ای  حرفه  تکنسین  کاربردی  علمی  فنی  کاردان-)  و ابزاردقیق الکترونیک ( برق  کاربردی  علمی فنی

   علمی  مهندسی-  صنعتی  کنترل ای  حرفه  تکنسین  کاربردی  علمی  فنی  کاردان-)  وآنالوگ ترونیکالک(
 -) صنعتی  برق ( ای  حرفه  تکنسین  کاربردی  علمی  کاردانی-)  توزیع  و  انتقالی های شبکه ( برق کاربردی
 -  صنعتی  کشی  نقشه ای  حرفه  تکنسین  کاربردی  علمی  کاردانی-)  قدرت ( برق   کاربردی  علمی کاردانی
  .  نگهداری مهندسی

  دستها  وکارآیی  گوش  یک ، شنوایی  چشم  یک بینایی

، )  معدن  استخراج-   معدن اکتشاف (  معدن  مهندسی،)  مخابرات-  قدرت- الکترونیک (  برق  فنی کاردان
 پلیمر  ، مهندسی)  غیرذغالسنگ  معادن اج استخر-   ذغالسنگ  معادن استخراج ( معدن   فنی کاردان

 . نفت   اکتشاف-  معدن  کاردانی-)  سازی کشتی(  دریا ، مهندسی) رنگ وعلوم تکنولوژی-پلیمر صنایع(

 .پاها و دستها  کارآیی،گوش  یک  شنوایی،چشم  یک  بینایی
   رنگ علوم و  تکنولوژی   -پلیمر  مهندسی  رشته  داوطلبان

  باشند  نداشته گیباید کور رن می
،   دریانوردی ، کاردانی)  کشتی  مهندسی-  دریانوردی(  دریا ، مهندسی)  صنعتی ایمنی (  صنایع  فنی کاردان

،   هواپیمائی  پرواز، الکترونیک  هواپیما، مراقبت  نگهداری ، مهندسی)  هوایی  ناوبری- خلبانی( هوانوردی
 .  هواپیمائی مخابرات

 .دستهاو پاها  گوشها،کارآیی شنوایی چشمها،  بینایی

 -  تولید صنعتی (  صنایع ، مهندسی)  الیاف  وعلوم  نساجی  شیمی-   نساجی تکنولوژی (  نساجی مهندسی
 -   جامدات  در طراحی مکانیک (  مکانیک ، مهندسی) سیستمها  و تحلیل  ریزی  برنامه-  صنعتی تکنولوژی
  کاربردی-   علمی کاردانی  فضا،-هوا ، مهندسی  غذائی  صنایع  فنی ردان، کا) وسیاالت  در حرارت مکانیک
  .)  شیمیایی صنایع(  شیمی  فنی ، کاردان چاپ صنایع

 .  دسـت   یک   ،کارآیی   گوش   یک  ، شنوایی    چشم   یک  بینایی
 .باشـند   نداشته   کوررنگی باید   ساجی ن های  رشته   داوطلبان

ـ  -اهو مهندسی  رشته   داوطلبان  برای   توانـایی  ،پـا  یـک  ضا ف
 . چرخدار  صندلی  از  استفاده

  سـازی   راه-   راه روسازی (  عمران  فنی ، کاردان )  پتروشیمی   عملیات -   پاالیش  عملیات (  شیمی   فنی  کاردان
- سـاختمان    عمـومی    کارهای -   روستایی   عمران -   بتنی   ساختمانهای -  آبی  ساختمانهای-   راه   زیرسازی -
 صنایع(مکانیک  فنی ، کاردان) آبشناسی- آب  ازمنابع برداری  بهره- وفاضالب  آب- آب-فنی وابنیه سازی پل

 ماشـین -وتبریـد  هویـه  ت تاسیـسات -وگازرسانی آبرسانی  تاسیسات-نیروگاهها حرارتی  تاسیسات-اتومبیل
 ،تهویـه  اسیـسات ت ،معلـم فنـی   ) اتومبیـل    صـنایع (  مکانیـک   فنـی  ،معلـم ) ابزارسـازی -ابـزار  ماشین- آالت

کـاردانی  -  مکانیک  فنی   معلم ،)  ساختمان  عمومی  کارهای(عمران فنی  ،معلم  میائی شی صنایع  فنی  وتبرید،معلم
  تاسیـسات ( عمـران   فنـی   کاردان-   مکانیکی  تعمیرات ای  حرفه  تکنسین کاربردی  علمی کاردانی- راهداری
   کـاربردی    علمـی    کـاردانی  -)  نیروگـاه   تعمیـرات  (  مکانیـک    کاربردی   علمی   کاردانی -)  نیروگاه  حرارت
   خمیـر و کاغـذ،کاردانی       کـاربردی    علمـی    کـاردانی  -   و نقل    حمل  ابزار، کاردانی    ماشین  ای  حرفه  تکنسین
   مخـازن  -) کارشناسـی  (  حفاری -) کارشناسی (  و برودتی    حرارتی  تأسیسات-  چوب   صنایع  کاربردی  علمی
 . نفت

دستها و  ، کارآیی  گوش  یک ، شنوایی شم چ  یک بینایی
 .  از چرخ  استفاده  بدون  کافی تحرک

  

اولبخش
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    تحصیلی  مختلف های  اعضاء در رشته  الزم  کارآیی-3   شماره جدولادامه 
   الزم های  کارآیی حداقل    تحصیلی های  یا رشته  رشته نام

  مهندسی ،های ریلی  سازه خط و  مهندسی،یلیر  نقل و  حمل  مهندسی ،) برداری نقشه(  عمران مهندسی
   صنایع  کاردانی،  چوب  فنی صنایع معلم ،) کارتوگرافی-برداری نقشه ( عمران   فنی کاردان،ماشینهای ریلی

 .  چوب
 .دستهاو پاها ، کارآیی  گوش  یک  چشمها، شنوایی بینایی

 .دستها ، کارآیی  گوش  یک  چشمها،شنوایی بینایی .  جوشکاری ای  حرفه  تکنسین ی کاربرد  علمی  کاردانی-) جوشکاری (  مکانیک  فنی کاردان

 و  دسـت    یـک    ،کـارآیی   گـوش   یک  ،شنوایی  چشم  یک  بینایی .  سرامیک- مواد  ،مهندسی) وتولید ساخت (  مکانیک مهندس
 . ازچرخ  استفاده  بدون  کافی تحرک

 معلم ،) گری   ریخته-  سرامیک(  مواد  فنی کاردان ،) خراجیاست متالوژی- صنعتی  متالوژی( مواد  مهندسی
 ، گری ریخته  ای حرفه تکنسین کاربردی  علمی کاردانی ،سرامیک – مواد  فنی  معلم ، گری ریخته-مواد  فنی 

  .آزمایشگاهی و  علمی  آالت شیشه  صنایع
 .دستها وپاها ، کارآیی  دو گوش ،شنوایی  چشم  یک بینایی

   صنایع- گاز  صنایع-   معدنی  شیمیایی  صنایع-  پتروشیمی  صنایع-   پاالیش صنایع (  شیمی مهندسی
 .  سلولزی  شیمیائی-) پلیمر  صنایع-  نفت  ازمنابع برداری بهره - غذایی

 و دســتها  کـارآیی  ، گـوش   یــک  شـنوایی  ،چـشمها   بینـائی 
 . ازچرخ  استفاده  بدون  کافی تحرک

  
،   است  برخوردار باشند ضروری  الزم  از کارآیی  هریک  که  گوش  و یک  چشم ، یک  دست  یک  حداقل داشتن 4   شماره  جدول94 تا 84   ردیف های رشته   در کلیه-  ب

 . باشد محروم از دو پا  داوطلب  اگر حتی
و کاردانی معماری    معماری کاردانی ، شهرسازی ،  معماری  مهندسی های  رشته برای:  و شهرسازی  معماریهای  رشتهدر   ای  حرفه  مطلوب غیرموثردر فعالیت  عضو  نقص-  ج

 .  است  ضروری  ترسیم  برای  فعال  دست یک  حداقل  و دو چشم  از هر  استفاده امکانسنتی 
 باشند،   نداشته  یا هر دو دست  دست  یک  کوچک یا انگشت اشند و ب  داده  از دست  گوش  و یک  چشم  یک  که کسانی 4   شماره  جدول97 تا 95   ردیف های در رشته -د

 . کنند توانند شرکت می
   .  ضروری است بینی برجستگی از   برخورداری برداری  نقشه رشته در -هـ
اندازی پایگاه امکانات  یی تهران مبادرت به راهو عالمه طباطبا  شهید بهشتی تهران، شهید چمران اهواز، شیراز،، تهران)س(های الزهرا  با توجه به اینکه دانشگاه-و

های مذکور را در  های تحصیلی موجود در دانشگاه شود که رشته وسیله به داوطلبان نابینا توصیه می اند، لذا بدین نموده) روشندل(ای ویژه دانشجویان نابینا  رایانه
 .های تحصیلی مورد عالقه خود قرار دهند اولویت انتخاب رشته

  تاریخ تا  حداکثر ای حرفه  و  فنی های  آموزشکده  پیوسته  و یا کاردانی  عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاه )  دیپلم فوق(  کاردانی  های دوره  التحصیل فارغ  برادران  یهکلـ 
 از  قبل و  تحصیل  اتمام از بعد  ماهه شش  مهلت در  که  کشاورزی و  پایه  علوم  های گروه  های رشته از  برخی و  مهندسی و  فنی  گروه  تحصیلی های رشته 30/11/1384

  باالتر از در مقطعگروه آزمایشی ذیربط    تحصیلی های  در رشته شدن  پذیرفته صورت ر داند، نموده  شرکت و  نام ثبت  جاری  سال  سراسری  آزمون در  خدمت ه ب  اعزام
 کمتر   سال2 باالتر   مقطع  به کاردانی  از  آنان  تحصیل  مدت  حداکثر طول  که  باالتر بنحوی در دوره)  دیپلم فوق (  کاردانی  دوره ای از واحده  تعدادی احتساب و با  کاردانی
 صورت  این غیر در .بود خواهد  المانعب  وظیفه  نظام نظر از  آنان  باشد، قبولی  تحصیلی  دوره  در همان فنĤوری  و تحقیقات ، علوم   ضوابط وزارت  طبق  تحصیل  مدت از طول

 .نیز ندارند  را آینده  سال  آزمون در  شرکت  حق  سراسری  های آزمون ضوابط برابر و  گردیده  تلقی»  یکن  لم  کان « آنان  قبولی 
غیرانتفاعی و (قم » ره«و دانشگاه مفید  مطهری  شهید لیعا  مدرسه دانشگاه صنعتی مالک اشتر، های تحصیلی رشتهکد کدرشته یا ز ا هریک شدگان معرفی  دسته از آن-

   الزم، در صورت تمایل گردیده  اعالم ماه  مرداد  دوم دهه اوایل درکه الذکر   فوق  تحصیلی های  از رشته هریکعنوان معرفی شدگان  که فهرست اسامی آنان به) غیردولتی
 برای   آن  شده معرفی  عنوان   به که ای رشته" )  دهم  از اولویت قبل( مربوط را از اولویت اول انتخابی تا اولویت نهم های کدرشته یا کدرشته   رشته  انتخاب موقع  در است

های  یا کدرشته   کدرشته  صورت این غیر درمند باشند انتخاب کنند و  در هر اولویتی که عالقه "اند شده  معرفی   گزینش مراحل سایر  و معاینه ، مصاحبه  مراحل در  شرکت 
  . خواهد شد  حذف،دن باش  نهم از اولویت  بعد کهمذکور 

و دانشکده   معارف قرآنی ـ اصفهانغیرانتفاعی و غیردولتی دانشکده ، دانشگاه مذاهب اسالمیهای تحصیلی رشتهکدرشته یا کد ز ا هریک شدگان معرفی  دسته از آن -
 ، در صورت تمایل گردیده  اعالم ماه  مرداد  دوم دهه اوایل درکه الذکر   فوق  تحصیلی های  از رشته  هریک  شدگان  معرفی  عنوان  به  آنان  اسامی فهرستعلوم حدیث که 

  مراحل در  شرکت  برای   آن  شده معرفی  عنوان   به که ای رشته(ام  های مربوط را از اولویت اول انتخابی تا اولویت سی  یا کدرشته  کدرشته، رشته  انتخاب موقع  در  است الزم
از   بعد کههای مذکور  یا کدرشته   کدرشته  صورت این غیر درمند باشند انتخاب کنند و  در هر اولویتی که عالقه )اند شده  معرفی   گزینش مراحل سایر  و معاینه ، مصاحبه
  . خواهد شد  حذف، باشد ام سی  اولویت

  . به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جدول ذیل درج شده استب هریک از دروس امتحانی در زیر گروه مربوط موادامتحانی هریک از زیرگروهها و ضرائ -
  

   مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیر گروه مربوط)علوم ریاضی و فنی (1های آزمایشی گروه آزمایشی  جدول زیرگروه
ضرایب دروس به تفکیک       

 های آزمایشی زیرگروه
 1زیرگروه  2زیرگروه  3زیرگروه  4زیرگروه  5زیرگروه 

 نام گروه آزمایشی مواد امتحانی

روه
د گ

ک
  ـ ریاضی1 4 4 3 ـــ ـــ 

  ـ فیزیک2 3 3 2 ـــ ـــ
  ـ شیمی3 2 3 3 ـــ ـــ

  علوم 
 1 ریاضی و فنی

  
   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه)  فنی و  ریاضی  علوم( 1  آزمایشی گروه تحصیلی  های رشته   4 شماره جدول

   تحصیلی  مجموعه نام  ردیف  جنس  ها و نوع گزینش زیرگروه
 نوع گزینش زیرگروه    تحصیلی   رشته نام

 مرد زن تحصیلی مقاطع
 مرد  زن  کارشناسی ای ناحیه 1 ) الکترونیک (  برق مهندسی 1
 مرد   زن    کارشناسی   ای ناحیه  1  ) قدرت (  برق مهندسی 2
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1  ) مخابرات (  برق مهندسی  3
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1  ) کنترل(   برق مهندسی  4
 مرد   زن    کارشناسی   استانی  1  ) الکترونیک (  برق دبیرفنی  5
 مرد   زن   کارشناسی   استانی  1  ) قدرت (  برق دبیرفنی  6
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   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه)  فنی و  ریاضی  علوم( 1  آزمایشی گروه تحصیلی  های رشته 4  شماره جدولادامه 
   تحصیلی  مجموعه نام  ردیف  جنس  ها و نوع گزینش زیرگروه

 نوع گزینش زیرگروه    تحصیلی   رشته نام
 مرد زن تحصیلی مقاطع

 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1    دریایی  ومخابرات رونیک الکت مهندسی  7
 مرد   زن    کاردانی   استانی  3  ) الکترونیک (   برق  فنی کاردان  8
 مرد   زن    کاردانی   استانی  3  ) قدرت (  برق  فنی کاردان  9

 مرد   زن   کاردانی   کشوری  3  ) مخابرات(  برق  فنی کاردان  10
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  2  یمر پل  صنایع- پلیمر مهندسی  11
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  2    رنگ  وعلوم  تکنولوژی- پلیمر مهندسی  12
 مرد   زن   کارشناسی  قطبی  1    سازی  کشتی- دریا  مهندسی  13
 مرد   -  کارشناسی  قطبی  1   موتور –کشتی   مهندسی  14
 مرد  -   کارشناسی  قطبی  1    دریانوردی– دریا  مهندسی  15
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2   پلیمر  صنایع-   شیمی مهندسی  16
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2    پاالیش  صنایع-   شیمی مهندسی  17
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2    پتروشیمی  صنایع-   شیمی مهندسی  18
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2    معدنی  شیمیایی  صنایع-   شیمی مهندسی  19
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2   گاز  صنایع-   شیمی مهندسی  20
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2     غذایی  صنایع-   شیمی مهندسی  21
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2    نفت  صنایع فرآیندهای طراحی-شیمی مهندسی  22
 مرد   زن   کاردانی   استانی  3   پتروشیمی  عملیات-   فنی کاردان  23
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1   تولید صنعتی-   صنایع دسیمهن  24
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1 *  صنعتی  تکنولوژی-   صنایع مهندسی  25
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1  * سیستمها  وتحلیل  ریزی برنامه- صنایع مهندسی  26
 ردم   زن   کاردانی   استانی  3    صنعتی  ایمنی-   صنایع  فنی کاردان  27
 مرد  زن   کارشناسی  ای ناحیه 1   عمران-   عمران مهندسی 28
 مرد   زن    کارشناسی   کشوری  1   برداری  نقشه-   عمران مهندسی  29
 مرد   زن    کارشناسی   ای ناحیه  1   ) سازه-راه-خاک-آب(   عمران مهندسی  30
  مرد  زن   کارشناسی   استانی  1    ساختمان-  عمران دبیر فنی  31
  مرد   زن   کاردانی  ای ناحیه  3   راه زیرسازی -   عمران  فنی کاردان  32
 مرد   زن    کاردانی   ای ناحیه  3   برداری نقشه-   عمران  فنی کاردان  33
 -   زن   کاردانی  ای ناحیه  3   کارتوگرافی-   عمران  فنی کاردان  34
 مرد   زن   کاردانی   ای ناحیه  3   بتنی ساختمانهای-   عمران  فنی کاردان  35
 مرد   زن   کاردانی   استانی  3    روستایی عمران-   عمران  فنی کاردان  36
 مرد   زن   کاردانی   استانی  3    ساختمان  عمومی کارهای-   عمران  فنی کاردان  37
 مرد   زن   کارشناسی  ای ناحیه  1   افزار  سخت- کامپیوتر مهندسی  38
 مرد   زن   کارشناسی  ای ناحیه  1  * افزار  نرم- کامپیوتر مهندسی  39
 مرد  زن   کارشناسی  قطبی  2  ن معد  اکتشاف-   معدن مهندسی  40
 مرد   زن   کارشناسی  قطبی  2    معدن  استخراج-   معدن مهندسی  41
 مرد    زن   کاردانی  قطبی  3    ذغالسنگ  معادن  استخراج-  معدن فنی کاردان  42
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1     جامدات در طراحی مکانیک-مکانیک مهندسی  43
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1     وسیاالت  درحرارت مکانیک-کانیکم مهندسی  44
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1   وتولید  ساخت-   مکانیک مهندسی  45
 مرد   زن   کارشناسی   استانی  1    جامدات  درطراحی مکانیک-  مکانیک بیرفنید  46
 مرد   زن   کارشناسی   استانی  1     وسیاالت  در حرارت مکانیک- مکانیک دبیرفنی  47
 مرد   زن   کارشناسی   استانی  1   وتولید ساخت-   مکانیک دبیر فنی  48
 مرد   زن   کارشناسی   استانی  1   اتومکانیک-   مکانیک دبیر فنی  49
 مرد   زن   کاردانی  استانی  3   جوشکاری-   مکانیک  فنی کاردان  50
 مرد  -   کاردانی   استانی  3   سانی روگاز آبرسانی تاسیسات- مکانیک فنی اردانک  51
  مرد   زن   کاردانی   استانی  3  آالت ماشین-   مکانیک  فنی کاردان  52
 مرد   زن   کاردانی  استانی  3   ابزار ماشین-   مکانیک  فنی کاردان  53
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1    صنعتی  متالورژی- مواد مهندسی  54
 مرد   زن    کارشناسی   قطبی  1     استخراجی متالورژی- مواد مهندسی  55
 مرد   زن    کارشناسی   کشوری  1   سرامیک- مواد مهندسی  56
 مرد   زن    کاردانی   استانی  2   گری ریخته- مواد   فنی کاردان  57
 مرد   زن   کارشناسی  استانی  1   * نساجی  تکنولوژی-   نساجی مهندسی  58
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1   * الیاف  وعلوم  نساجی  شیمی-   نساجی هندسیم  59
 مرد   زن     کارشناسی   کشوری  1   هوافضا مهندسی  60
 مرد -    کارشناسی   کشوری  1   هواپیما  نگهداری مهندسی  61
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1  )هواپیما نگهداری  تعمیرو- پرواز  مراقبت- خلبانی( هوانوردی  62
 مرد  -   کاردانی   کشوری  3     هواپیمایی الکترونیک  63

  .باشد  درصد می30ها حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس   در این رشته-٭
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   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه)  فنی و  ریاضی  علوم( 1  آزمایشی گروه تحصیلی  های رشته 4  شماره جدولادامه 
   تحصیلی  مجموعه نام  ردیف  جنس  ها و نوع گزینش زیرگروه

 مرد زن تحصیلی مقاطع نوع گزینش زیرگروه    تحصیلی   رشته نام
 مرد  -   کاردانی   کشوری  1   پرواز مراقبت  64
 مرد   زن    کارشناسی   ای ناحیه  1    معماری مهندسی  65
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1    معماری کاردانی  66
 مرد  زن    کارشناسی   استانی  1    ریاضی دبیری  67
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1   )  وکاربردی  محض های گرایش ( ریاضی  68
  مرد   زن   کارشناسی   استانی  1     فیزیک دبیری  69
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1    فیزیک  70
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1  آمار  71
 مرد   زن   کاردانی  ستانیا  1   آمار کاردانی  72
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1   افزارکامپیوتر  نرم  کاربردی-   علمی کاردانی  73
 مرد   زن    کارشناسی   ای ناحیه  2  )  و کاربردی  محض گرایشهای ( شیمی  74
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1  * ) اقتصادنظری گرایش(  اقتصادی علوم  75
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  1  * ) اقتصادصنعتی شگرای(  اقتصادی علوم  76
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1     کشاورزی  ماشینهای تکنولوژی  77
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1    آب -   کشاورزی مهندسی  78
 ردم   زن   کارشناسی   قطبی  1   ) کشاورزی مکانیزاسیون- کشاورزی ماشینهایمکانیک (    کشاورزی مهندسی  79
 مرد   زن   کارشناسی   ای ناحیه  1     اقتصادکشاورزی-   کشاورزی مهندسی  80
 مرد  -   کارشناسی  قطبی  1   دریا  مهندسی  81
  مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1     ورزشی  وعلوم  بدنی  تربیت دبیری  82
  مرد   زن   کارشناسی  کشوری  1    ورزشی  وعلوم  بدنی تربیت  83
 مرد  -   کاردانی   کشوری  1  )  وعملیات راه ( وردی دریان کاردانی  84
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1   ) عملیات  طالعاتا ، موشکی  تعملیا ، شکاری  کنترل(  هوایی وکنترل  فرماندهی  مهندسی  85
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1    هوایی  ناوبری-   هوانوردی مهندسی  86
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1   ک مکانی  کاربردی-   علمی مهندسی  87
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  1      نیروگاه  مکانیک کاربردی-   علمی مهندسی  88
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1    وتوزیع انتقال های شبکه-   برق کاربردی-   علمی مهندسی  89
 مرد  زن  . اسیکارشن   کشوری  1    شبکهوسد ازبرداری بهره-کاربردی عمران- علمی مهندسی  90
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  1   وفاضالب  آب های شبکه- عمران کاربردی-   علمی مهندسی  91
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1    آبی ساختمانهای-   عمران  کاربردی-   علمی مهندسی  92
 مرد  -   کاردانی   کشوری  1  هواپیما  تعمیرونگهداری  93
 مرد  -   کاردانی   کشوری  1    کشتی  فنی کاردان  94
  مرد  -   کاردانی   کشوری  3    راهسازی-   عمران  فنی کاردان  95
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1    آبیاری تکنولوژی  96
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  2   فنیبازرسی   و  ایمنی مهندسی  97
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  1   انتظامی علوم  98
 مرد  زن   کاردانی   ریکشو  1   انتظامی  پایه علوم  99

 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1  )  اسالمی  وحقوق فقه (  اسالمی  ومعارف الهیات  100
 -   زن   کارشناسی   کشوری  1  )  اسالمی  وحکمت فلسفه (  اسالمی  ومعارف الهیات  101
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1   بانکداری  مدیریت  102
 مرد   زن   سیکارشنا  کشوری  1   بیمه مدیریت  103
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1   امور گمرکی  104
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1    امور بیمه کاردانی  105
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1     وحدیث  قرآن  علوم-   اسالمی  ومعارف الهیات  106
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  1    سیاسی علوم  107
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1  فلسفه  108
 مرد   زن   کاردانی   استانی  1    اموربانکی کاردانی  109
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1     اجتماعی مددکاری  110
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1  ) بیومکانیک-بیومتریال- بیوالکتریک- بالینی (  پزشکی مهندسی  111
 مرد   زن    کارشناسی   قطبی  1    صنعتی  ایمنی-   صنایع مهندسی  112
 مرد  -   کارشناسی   استانی  1    عمران  دبیرفنی تربیت  113
 مرد   زن   کارشناسی   قطبی  2    سلولزی  شیمیایی-   شیمی مهندسی  114
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1   حمل و نقل ریلی   مهندسی  115
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1     های ریلی  سازه  مهندسی  116
 مرد   زن    کارشناسی   کشوری  1   ای ریلیماشینه  مهندسی  117
 مرد   زن    کارشناسی   ای ناحیه  1  حسابداری  118
 مرد   زن   کارشناسی  ای ناحیه  1    مدیریت  119
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1     وکمیسردریایی مدیریت  120
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   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه)  فنی و  ریاضی  علوم( 1  آزمایشی گروه تحصیلی  های رشته 4   ارهشم جدولادامه 
   تحصیلی  مجموعه نام  ردیف  جنس  ها و نوع گزینش زیرگروه

 مرد زن تحصیلی مقاطع نوع گزینش زیرگروه    تحصیلی   رشته نام
 مرد  -   کاردانی   کشوری  1    دریایی رونیک الکت  برق  فنی کاردان  121
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1     حسابداری کاردانی  122
 مرد  -    کاردانی   کشوری  1    نظامی  خودروهای  تکنیک کاردانی  123
 مرد  -    کارشناسی   کشوری  1   سیاسی  عقیدتی  مربی تربیت  124
 مرد     زن   کارشناسی  کشوری  1  * کامپیوتر علوم  125
 مرد   زن   کاردانی   استانی  3   غیرذغالسنگ  معادن  استخراج کاردانی  126
 مرد   زن    کاردانی   کشوری  3   کاربردی  شیمی کاردانی 127
 مرد  -  ارشد کارشناسی   کشوری  1  ) وحدیث  قرآن- کالمو  فلسفه-اسالمی حقوق ومبانی فقه  های گرایش(وارشاد اسالمی ومعارف الهیات  128
 مرد  -  ارشد کارشناسی   کشوری  1   و اقتصاد  اسالمی معارف 129
 مرد  -  ارشد کارشناسی   کشوری  1  ) جزا حقوق- خصوصی  حقوق های گرایش( وحقوق اسالمی معارف  130
 مرد  -  ارشد کارشناسی   کشوری  1    سیاسی  و علوم  اسالمی معارف  131
 مرد  -  ارشد  ارشناسی   کشوری  1  )  صنعتی  مدیریت-  بازرگانی مدیریت - مالی  مدیریت های گرایش( ومدیریت اسالمی معارف  132
 -   زن   کارشناسی   کشوری  1   عربی  و زبان ادبیات  133
 -   زن   کارشناسی   کشوری  1  )  فلسفه اسالمی–گرایشهای فقه و اصول (معارف اسالمی   134
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  1    حقوق  135
 مرد   زن   کارشناسی   شوریک  1     حدیث علوم  136
 مرد   زن    کارشناسی   کشوری  1     شهرسازی  137
 مرد  زن  کارشناسی   کشوری  2    نفت  از منابع برداری بهره-  نفت مهندسی  138
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  2    حفاری- نفتاستخراج   مهندسی  139
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  2    نفت مخازن-  نفت مهندسی  140
 مرد  زن   کارشناسی   کشوری  2    نفت  اکتشاف مهندسی  141
  مرد   زن   کارشناسی  کشوری  1    و برودتی  حرارتی  تاسیسات-   مکانیک مهندسی  142
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1   روستاها یانآباد  143
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1   هلیکوپتر  خلبانی-   هوانوردی  وفنون علوم  144
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1  تعمیر و نگهداری هلیکوپتر   سیمهند  145
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1    بیوالکتریک –مهندسی پزشکی  -   برق مهندسی  146
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1    و بانکداری  اقتصادپول  گرایش-   اقتصادی علوم  147
 مرد  -   یکارشناس   کشوری  1    کشتی  و فرماندهی ناوبری  148
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1     سیستم مهندسی  149
 ردم  -  کارشناسی   کشوری  1   نظامی اطالعات  150
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1   دریایی  و بازرگانی مدیریت  151
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1 (ECO)  اکو  بیمه مدیریت  152
 مرد   زن   دکتری پیوسته   کشوری  1  ) متمرکز نیمه (  فیزیک  پیوسته دکترای  153
 مرد   زن   پیوسته دکتری   کشوری  1  )متمرکز نیمه (  ریاضی  پیوسته دکترای  154
 مرد   زن   پیوسته دکتری   کشوری  1  )متمرکز نیمه(  بیوتکنولوژی  پیوسته دکترای  155
 مرد   زن   کارشناسی   کشوری  1     رباتیک مهندسی  156
 مرد   زن   کاردانی  استانی  1  افزار کامپیوتر ردی سختکاردانی علمی ـ کارب  157
 مرد  -   کارشناسی   کشوری  1   حنفی  و حقوق فقه  158
 مرد  -     کارشناسی   کشوری  1  امامیه    و حقوق فقه  159
 مرد  -     کارشناسی   کشوری  1      شافعی  و حقوق فقه  160
  مرد   زن   کارشناسی  ای ناحیه  1   کتابداری  161
 مرد زن کاردانی  استانی 1      کتابداری ردانیکا 162
  مرد  زن  کارشناسی  قطبی  IT(  1(مهندسی فنĤوری اطالعات   163
  مرد  -  کارشناسی  کشوری  1  مهندسی اپتیک و لیزر  164
  مرد  زن  کاردانی  کشوری  1  )گرایشهای جهانگردی و هتلداری(مدیریت جهانگردی   165
  مرد  نز  کاردانی  کشوری  1  کنترل صنعتی  166
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  آبادانی و توسعه روستاها   167
  مرد  -  کارشناسی  کشوری  1  ادیان و مذاهب   168
  مرد  -  کارشناسی  کشوری  1  تاریخ اسالم  169
  مرد  زن  کاردانی  کشوری  1  معلم قرآن مجید  تربیت  170
  مرد  -  کارشناسی  کشوری  1  تفنگداری دریایی   171
  -  زن  کاردانی  استانی  3   فتوگرامتری –مران کاردانی فنی ع  172
  مرد  زن  کاردانی  استانی  3  کشی صنعتی   نقشه–کاردان فنی مکانیک   173
  مرد  -  کاردانی  کشوری  1  کاردانی اویونیک  هواپیما  174
  مرد  زن  کاردانی  کشوری  1  کاربردی روابط کار-کاردانی علمی  175
  مرد  زن  کاردانی  وریکش  3  کاربردی شهرسازی -کاردانی علمی  176
  مرد  -  کاردانی  کشوری  1  کاردان علوم نظامی   177

  .باشد  درصد می30ها حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس   در این رشته-٭
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   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه)  فنی و  ریاضی  علوم( 1  آزمایشی گروه تحصیلی  های رشته  4  شماره جدولادامه 
 مرد زن تحصیلی مقاطع نوع گزینش زیرگروه    تحصیلی   رشته نام   تحصیلی  مجموعه نام  ردیف  جنس  ها و نوع گزینش زیرگروه

  مرد  زن  کاردانی  استانی  3   آب و فاضالب–کاردانی عمران   178
  مرد  زن  کاردانی  استانی  3   سد و شبکه –کاردانی عمران   179
  مرد  زن  کاردانی  کشوری  1  کاردانی کانه آرایی   180
  مرد  زن  کاردانی  استانی  1 (ICT)  ها  داده ارتباط-مخابرات  کاربردی-علمی کاردانی   181
  مرد  زن  کاردانی  استانی  1  )کابل و فیبر نوری(مخابرات  کاربردی-علمی   کاردانی  182
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  اری مدیریت جهانگردی و هتلد  183
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  مدیریت گمرک   184
  مرد  -  ارشد  یکارشناس  کشوری  1  معارف اسالمی و فرهنگ ارتباطات   185
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1   پوشاک –مهندسی نساجی   186
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  تفسیر قرآن مجید   187
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  علوم قضایی   188
  مرد  -  کارشناسی  کشوری  1  ت قرآن مجید  تالوت وکتاب،فنون قرائت  189
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  1  مدیریت فرهنگی هنری   190
  مرد  زن  کاردانی  کشوری  1  کاردانی تربیت بدنی   191
  مرد  زن  کارشناسی  کشوری  2  مهندسی ایمنی و حفاظت فنی  192
  مرد  زن  کاردانی کشوری  1 کاردانی فناوری اطالعات وارتباطات  193
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 م کال 194
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 مهندسی اتومکانیک  195
  مرد  زن کارشناسی کشوری 2 مهندسی نفت  196
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 کاردانی علمی کاربردی نرم افزارسیستم  197
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 / گرایش صنعتی سازمانی /روانشناسی  198
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 ران مجید علوم ق 199
  مرد  زن کاردانی کشوری 1 کاردانی علمی کاربردی عمران  200
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 فلسفه وعرفان اسالمی  201
  مرد  زن کاردانی استانی 3 کاردان فنی عملیات پتروشیمی  202
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 علوم اجتماعی  204
  مرد  زن کاردانی کشوری 2 یطزیست تکنولوژی مح 205
  مرد  زن کاردانی استانی 3 کاردانی استخراج معدن  206
  مرد  زن کاردانی کشوری 1 کاردانی معماری سنتی  207
  مرد  زن کاردانی کشوری 1 خدمات مسافرتی وجهانگردی  208
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1 مدیریت فرهنگی هنری  209
  مرد  زن کاردانی استانی 1 رگانی کاردانی مدیریت باز 210
  مرد  زن کاردانی استانی 1 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی  211
  مرد  زن کاردانی کشوری 1  کاردانی اموردولتی  212
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1  اتومکانیک 213
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1  باستانشناسی 214
  مرد  زن کارشناسی کشوری 1  روانشناسی 215
  مرد  زن  کاردانی  کشوری 1  کاردانی باستانشناسی 216
  مرد  زن  کاردانی  کشوری 1  کاردانی ناوبری 217

  قسمت دوم  
  های روزانه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به تفکیک محل تحصیل های تحصیلی دوره رشته

  دانشگاه اراک            5جدول شماره   
  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترلرقم   جنس پذیرش  پذیرشظرفیت 

  توضیحات  تحصیلیمقطع 
   کارشناسی مرد زن -- 30 )صنایع پلیمر(مهندسی شیمی  1001 7
  با همکاری دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی مرد  زن -- 30  عمران-مهندسی عمران  1002 1
  سیکارشنا مرد زن -- 30 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1003 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1004 3

 ). مراجعه نمايند-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات ( فیزیکدبیری  
  کارشناسی مرد زن -- 20  آب–مهندسی کشاورزی  1006 5

 دانشگاه ارومیه  
   کارشناسی مرد  زن -- 40 )الکترونیک (مهندسی برق  1007 6
  کارشناسی مرد زن 35 -- )مخابرات(مهندسی برق  1008 7
  کارشناسی مرد زن -- 35 عمران-مهندسی عمران  1009 1
  کارشناسی مرد زن -- 40 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1010 2
  کارشناسی مرد زن -- 35 استخراج معدن-مهندسی معدن  1011 3
ــک   1012 4 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی   کارشناسی مرد زن -- 40 توسیاال
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 45 ریاضی 1013 5
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 45 فیزیک 1014 6
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن 35 -- فیزیک 1015 7
  گرایش اتمی ومولکولی کارشناسی مرد زن -- 45 فیزیک 1016 1
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 23 علوم اقتصادی 1017 2
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 12 -- علوم اقتصادی 1018 3
  کارشناسی مرد زن -- 40 آب-مهندسی کشاورزی  1019 4
ــشاورزی  1020 5 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی   کارشناسی مرد زن -- 40 کشاورزی
  یکارشناس مرد زن -- 12 حسابداری 1021 6
  کارشناسی مرد زن -- 13 مدیریت بازرگانی 1022 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 شهرسازی 1023 1
ــران    1024 2 ــی عم ــاردان فن ــومی  -ک ــای عم کاره   محل تحصیل خوی-آموزشکده فنی خوی کاردانی مرد زن -- 45 ساختمان
 یل خویمحل تحص-آموزشکده فنی خوی کاردانی مرد زن -- 45 کاردانی معماری 1025 3

 دانشگاه اصفهان   
  کارشناسی مرد زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  1026 4
طراحـی فرآینـدهای صـنایع      (مهندسی شیمی    1027 5   کارشناسی مرد زن -- 20 )نفت 
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1028 6
  یکارشناس مرد زن -- 20 نقشه برداری-مهندسی عمران  1029 7
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  ادامه دانشگاه اصفهان             6جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد زن -- 30 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1030 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1032 3
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1033 4
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1034 5
  فاقد خوابگاه -محل تحصیل خوانسار کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1035 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 آمار 1036 7
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 20 علوم اقتصادی 1037 1
  کارشناسی مرد زن -- 15 مهندسی پزشکی بالینی 1038 2
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1039 3
  کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت صنعتی 1040 4
 گرایش علوم انسانی واجتماعی کارشناسی مرد زن -- 6 کتابداری 1041 5
  کارشناسی مرد زن -- IT( 30(مهندسی فناوری اطالعات 1042 6

  ـ تهران ) س(انشگاه الزهرا د 
ــنایع  1043 7 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

  کارشناسی -- زن -- 25 سیستمها
  کارشناسی -- زن -- 25 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1044 1
 گرایش محض کارشناسی -- زن -- 20 ریاضی 1045 2
 گرایش کاربردی کارشناسی -- زن 20 --  ریاضی 1046 3
  کارشناسی -- زن -- 35 فیزیک 1047 4
 گرایش محض کارشناسی -- زن -- 15 شیمی 1048 5
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی -- زن -- 15 علوم اقتصادی 1049 6
  کارشناسی -- زن -- 7 حسابداری 1050 7
  کارشناسی -- زن -- 7 مدیریت بازرگانی 1051 1
  کارشناسی -- زن -- 7 کتابداری 1052 2

  نشگاه ایالم دا 
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 8 علوم اقتصادی 1053 3
ــشاورزی  1054 4 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 8 حسابداری 1055 5
  کارشناسی مرد زن 8 -- مدیریت بازرگانی 1056 6
  کاردانی مرد زن -- 25 زیرسازی راه-کاردان فنی عمران  1057 7
ــران    1058 1 ــی عم ــاردان فن ــومی  -ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 25 ساختمان
  کاردانی مرد زن -- 30 کاردانی معماری 1059 2
  کاردانی مرد زن -- 30 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1060 3

  
 دانشگاه بجنورد

ــنایع  1061 4 ــی ص ــل  -مهندس ــزی وتحلی ــه ری برنام
  کارشناسی مرد زن -- 45 سیستمها

 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 30  علوم اقتصادی 1062 5
  کارشناسی مرد زن -- 17 حسابداری 1063 6
  کارشناسی مرد زن -- 45 مهندسی شهرسازی 1064 7
  کاردانی مرد زن -- 60 کاردانی معماری 1065 1
  کاردانی مرد زن -- 45 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-ی علمی کاردان 1066 2

  
 سینا ـ همدان  دانشگاه بوعلی

  کارشناسی مرد زن -- 40 )قدرت(مهندسی برق  1067 3
  کارشناسی مرد زن -- 40 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1068 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران  1069 5
  کارشناسی مرد زن -- 40 )نرم افزار( کامپیوترمهندسی 1070 6
ــک   1071 7 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 40 جامدات

ــک   1072 1 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 40 وسیاالت

 ).ايند مراجعه نم-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات (   ریاضیدبیری   
 گرایش جامدات کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1074 3
 اتمی مولکولی کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1075 4
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 40 شیمی 1076 5
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 40 علوم اقتصادی 1077 6
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 1078 7
  کارشناسی مرد زن -- 40 آب-مهندسی کشاورزی  1079 1
ــشاورزی  1080 2 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 40 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1081 3
  کاردانی مرد زن -- 40 کاردانی معماری 1082 4
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  سینا ـ همدان  نشگاه بوعلیادامه دا          7جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 40 تکنولوژی آبیاری 1083 5
  کاردانی مرد زن -- 22 کاردانی کتابداری 1084 6

 
  دانشگاه بیرجند 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی   رشتهکد  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 30 )قدرت(مهندسی برق  1085 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 )مخابرات(مهندسی برق  1086 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1087 2
ــک   1088 3 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 وسیاالت
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1089 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1090 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1091 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1092 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 آب- مهندسی کشاورزی 1093 1
  کارشناسی مرد زن -- IT( 30(مهندسی فناوری اطالعات 1094 2
  کاردانی مرد زن -- 30 الکترونیک-کاردان فنی برق  1095 3
  کاردانی مرد زن -- 6 کاردانی باستان شناسی 1096 4
  کاردانی مرد زن -- 30 عمران روستایی-کاردان فنی عمران  1097 5
 محل تحصیل آموزشکده فنی قائن کاردانی مرد زن -- 30 ماشین آالت-کاردان فنی مکانیک  1098 6
 محل تحصیل آموزشکده فنی قائن کاردانی مرد زن -- 30 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1099 7
  کاردانی مرد زن -- 30 تکنولوژی آبیاری 1100 1
  کاردانی مرد زن -- 8 کاردانی کتابداری 1101 2

  
  ـ قزوین) ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین

  کارشناسی مرد زن -- 30 )کنترل(مهندسی برق  1102 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1103 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 استخراج معدن-مهندسی معدن  1104 5
ــک   1105 6 ــی مکانی ــک درطراحــ -مهندس ی مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 جامدات
  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1106 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 سرامیک-مهندسی مواد 1107 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی معماری 1108 2
 ). نمايند مراجعه-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات (  ریاضیدبیری   

  گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1110 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1111 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 آب-مهندسی کشاورزی  1112 6
  کارشناسی مرد زن -- 8 حسابداری 1113 7
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت صنعتی 1114 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی شهرسازی 1115 2

  
 دانشگاه تبریز

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1116 3
  کارشناسی مرد زن -- 120 )مخابرات 

 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کارشناسی مرد زن -- 40 الکترونیک-مهندسی برق 1117 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 صنایع پتروشیمی-مهندسی شیمی 1118 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 تولید صنعتی-سی صنایع مهند 1119 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1120 7
ــنایع  1121 1 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

  کارشناسی مرد زن -- 30 سیستمها
  کارشناسی مرد زن -- 30  متالورژی صنعتی-مهندسی مواد  1122 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 نقشه برداری-ن مهندسی عمرا 1123 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 آب-مهندسی عمران  1124 4
  کارشناسی مرد زن 30 -- خاک-مهندسی عمران  1125 5
  کارشناسی مرد زن -- 60 سازه-مهندسی عمران  1126 6
ــک   1127 7 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 جامدات

ــک   1128 1 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 30 وسیاالت

  کارشناسی مرد زن -- 30 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  1129 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 سرامیک-مهندسی مواد 1130 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1132 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1131 4
 نظری واخترفیزیک-گرایش های هسته ای  کارشناسی مرد زن 40 -- فیزیک 1133 6
ــدوالکترونیک   کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1134 7 ــای جام ــرایش ه ــی و-گ  اتم

 ملکولی
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  ادامه دانشگاه تبریز            8جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

ع مقط
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 35 آمار 1135 1
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 1136 2
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 8 -- علوم اقتصادی 1137 3
  اسیکارشن مرد زن -- 30 آب-مهندسی کشاورزی  1138 4
ــشاورزی  1139 5 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30  کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 30 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1140 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 علوم کامپیوتر 1141 7
  کارشناسی مرد زن -- 8 کتابداری 1142 1
  کارشناسی مرد زن IT( -- 30(مهندسی فناوری اطالعات 1143 2
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی اپتیک ولیزر 1144 3
 محل تحصیل آموزشکده فنی مرند کاردانی مرد زن -- 35 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  1145 4
 یل آموزشکده فنی مرندمحل تحص کاردانی مرد زن -- 35 ساختمانهای بتنی-کاردان فنی عمران  1146 5
ــران    1147 6 ــی عم ــاردان فن ــومی  -ک ــای عم کاره

 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 35 ساختمان
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 40 ماشین ابزار-کاردان فنی مکانیک  1148 7
  کاردانی مرد زن -- 30 کاردانی معماری 1149 1
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 40 کاردانی معماری 1150 2
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 35 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1151 3

  
 وابسته به وزارت آموزش وپرورش)تهران (دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی 

 الکترونیک-دبیر فنی برق 
 قدرت-دبیر فنی برق 

 ساختمان-دبیر فنی عمران
 ساخت وتولید-دبیر فنی مکانیک
 مکانیک خودرو-دبیر فنی مکانیک

 دبیری ریاضی

 

 دبیری فیزیک

 .) مراجعه نمايند-- الي -- به صفحات ها داوطلبان براي انتخاب اين رشته(

  
 تبریز-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

  کارشناسی مرد زن -- 35 )قدرت(هندسی برق م 1159 4
  کارشناسی مرد زن -- 35 عمران–مهندسی عمران  1160 5
  ریاضیدبیری   
 .) مراجعه نمايند-- الي -- به صفحات ها داوطلبان براي انتخاب اين رشته( فیزیکدبیری   

  کارشناسی مرد زن -- 10 کتابداری 1163 1
  کارشناسی مرد زن -- IT( 30(عاتمهندسی فناوری اطال 1164 2

  
 دانشگاه تربیت معلم تهران

 .محل تحصیل حصارک کرج می باشد کارشناسی مرد زن -- 30  *)نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1165 3
 محـل تحـصیل حـصارک       -گرایش محـض     کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1166 4

 .کرج می باشد
  کارشناسی مرد زن -- 40  گرایش اتمی وملکولی -فیزیک  1167 5
 .) مراجعه نمايند-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات ( فیزیکدبیری   

 .محل تحصیل حصارک کرج می باشد کارشناسی مرد زن -- 30 علوم کامپیوتر 1169 7
 .محل تحصیل حصارک کرج می باشد کارشناسی مرد زن -- 8 کتابداری 1170 1

  . دانشگاه در صفحۀ      این دفترچه درج شده استاین دار  ن رشته دبیری و ستارهظرفیت ای* 
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 .) مراجعه نمايند-- الي -- به صفحات ها داوطلبان براي انتخاب اين رشته( فیزیکدبیری   ریاضیدبیری 

  کاردانی مرد زن -- 20 الکترونیک–کاردان فنی برق  1174 5
ــران    1175 6 ــی عم ــاردان فن ــومی  –ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 30 ساختمان
  کاردانی مرد زن 35 --  ریخته گری–کاردان فنی مواد  1176 7
  کاردانی مرد -- -- 20 کاردانی معماری 1177 1
ــی  1178 2 ــاردانی علم ــزار  –ک ــاربردی ســخت اف ک

  کاردانی مرد زن -- 20 کامپیوتر
  

 دانشگاه تفرش
  کارشناسی مرد زن -- 30 )الکترونیک (مهندسی برق  1179 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 تکنولوژی صنعتی–مهندسی صنایع  1180 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران–مهندسی عمران  1181 5
  کارشناسی مرد زن -- 40 نقشه برداری–مهندسی عمران  1182 6
 گرایش کاربردی یکارشناس مرد زن -- 40 ریاضی 1183 7
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1184 1

  
 دانشگاه تهران

–کنترل  –قدرت  –الکترونیک  (مهندسی برق    1185 2
  کارشناسی مرد زن -- 125 )بیوالکتریک -مخابرات

  کارشناسی مرد زن -- 85 مهندسی شیمی 1186 3
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  ادامه دانشگاه تهران            9جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  تهکد رش  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

ــنایع  1187 4 ــی ص ــل  -مهندس ــزی وتحلی ــه ری برنام
  کارشناسی مرد زن -- 25 سیستمها

  کارشناسی مرد زن -- 80 عمران-مهندسی عمران  1188 5
  کارشناسی مرد زن -- 35 نقشه برداری-مهندسی عمران  1189 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1190 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1191 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 استخراج معدن-مهندسی معدن  1192 2
  کارشناسی مرد زن -- 75 مهندسی مکانیک 1193 3
  کارشناسی مرد زن -- 50 متالورژی وموادمهندسی  1194 4
 پردیس هنرهای زیبا کارشناسی مرد زن -- 50 مهندسی معماری 1195 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1196 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1197 7
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 12 فیزیک 1200 3
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 12 زیکفی 1199 2
  کارشناسی مرد زن -- 24 فیزیک 1198 1
 گرایش اتمی مولکولی کارشناسی مرد زن -- 12 فیزیک 1201 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 آمار 1202 5
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 30 علوم اقتصادی 1203 6
 کرج-پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کارشناسی مرد زن -- 20 آب-مهندسی کشاورزی  1204 7
  پاکدشت-پردیس ابوریحان  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1205 1
 کرج-پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کارشناسی مرد زن -- 15 مکانیزاسیون کشاورزی-مهندسی کشاورزی  1206 2
ــشاورزی  1207 3 ــک م-مهندســی ک ــینهای مکانی اش

 کرج-پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کارشناسی مرد زن -- 20 کشاورزی
 کرج-پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کارشناسی مرد زن -- 20 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1208 4
 دانشکده فنی   3محل تحصیل پردیس شماره      کارشناسی مرد زن -- 25  )رضوانشهر گیالن ( صنایع سلولزی-مهندسی شیمی  1209 5

 )چوکا(رضوانشهر -استان گیالن -
  کارشناسی مرد زن -- 21 حسابداری 1210 6
  کارشناسی مرد زن -- 28 مدیریت دولتی 1211 7
  کارشناسی مرد زن -- 14 مدیریت صنعتی 1212 1
  کارشناسی مرد زن -- 17 مدیریت بازرگانی 1213 2
 محل تحصیل پردیس قم شناسیکار مرد زن -- 17 مدیریت دولتی 1214 3
  کارشناسی مرد زن -- 17 مدیریت مالی 1215 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 علوم کامپیوتر 1216 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 مهندسی شهرسازی 1217 6
  کارشناسی مرد زن -- 8 کتابداری 1218 7
  کارشناسی مرد زن -- IT( 20(مهندسی فناوری اطالعات 1219 1
  کارشناسی مرد زن -- 6 باستان شناسی 1220 2

  
 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس 

  کارشناسی مرد زن -- 25 )مخابرات(مهندسی برق 1221 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 کشتی سازی-مهندسی دریا 1222 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 )صنایع گاز(مهندسی شیمی  1223 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 عمران-مهندسی عمران  1224 6
ــک   1225 7 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 وسیاالت
  کارشناسی مرد زن -- 25 مهندسی معماری 1226 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1227 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 فیزیک 1228 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 آمار 1229 4
  کارشناسی مرد زن -- 7 حسابداری 1230 5
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت بازرگانی 1231 6
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت صنعتی 1232 7
  کاردانی مرد زن -- 7 کاردانی کتابداری 1233 1

  
 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

  کارشناسی مرد زن 40 -- مهندسی الکترونیک ومخابرات دریایی 1234 2
  کارشناسی مرد زن 40 -- مهندسی کشتی سازی-مهندسی دریا 1235 3
 گرایش مناطق ویژه کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت وبازرگانی دریایی 1236 4
  کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت وبازرگانی دریایی 1237 5
 گرایش گمرکی ناسیکارش مرد زن -- 11 مدیریت وبازرگانی دریایی 1238 6
 گرایش بندروکشتیرانی کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت وبازرگانی دریایی 1239 7
  کاردانی مرد -- 40 -- کاردانی ناوبری 1240 1

  
 کرمانشاه-دانشگاه رازی 

  کارشناسی مرد زن -- 30 )الکترونیک (مهندسی برق  1241 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 )صنایع پتروشیمی (مهندسی شیمی  1242 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1243 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1244 5
ــک   1245 6 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 جامدات
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  ادامه دانشگاه رازی کرمانشاه             10جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1246 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1247 1
 کلیه گرایشها کارشناسی مرد زن -- 50 فیزیک 1248 2
  کارشناسی مرد زن -- 35 آمار 1249 3
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 1250 4
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 1251 5
  کارشناسی مرد زن -- 35 آب–مهندسی کشاورزی  1252 6
 مکانیــک ماشــینهای –مهندســی کــشاورزی  1253 7

  کارشناسی دمر زن -- 40 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1254 1
  کارشناسی مرد زن -- 8 کتابداری 1255 2
  کاردانی مرد زن -- 30 کاردانی معماری 1256 3

  
 دانشگاه زابل

 گرایش محض کارشناسی مرد زن 35 -- ریاضی 1257 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1258 5
  کارشناسی مرد زن -- 35 آب–مهندسی کشاورزی  1259 6
  کارشناسی مرد زن -- 35 اقتصادکشاورزی–مهندسی کشاورزی  1260 7
  کاردانی مرد زن 35 -- قدرت–کاردان فنی برق  1261 1
  کاردانی مرد زن 7 -- کاردانی باستان شناسی 1262 2
  کاردانی مرد زن 35 -- نقشه برداری–کاردان فنی عمران  1263 3
  کاردانی مرد زن 35 -- عمران روستایی–کاردان فنی عمران  1264 4
ــران    1265 5 ــی عم ــاردان فن ــومی  –ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 30 ساختمان
  کاردانی مرد زن 30 -- جوشکاری–کاردان فنی مکانیک  1266 6
  کاردانی مرد زن 35 -- ماشین آالت–کاردان فنی مکانیک  1267 7
  کاردانی مرد زن 35 -- معماریکاردانی  1268 1
  کاردانی مرد زن 45 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر–کاردانی علمی  1269 2
  کاردانی مرد زن -- 8 کاردانی کتابداری 1270 3
  کاردانی مرد زن 30 -- آب وفاضالب–کاردان فنی عمران  1271 4

  
 دانشگاه زنجان

  کارشناسی مرد زن -- 75 )مخابرات –قدرت –الکترونیک (مهندسی برق  1272 5
  کارشناسی مرد زن -- 27 عمران–مهندسی عمران  1273 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 نقشه برداری–مهندسی عمران  1274 7
ــک   1275 1 ــی مکانی ــی  –مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 جامدات

ــک   1276 2 ــی مکانی ــرارت  –مهندس ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 25 وسیاالت

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 20 -- ریاضی 1277 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 1278 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 1279 5
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن 15 -- فیزیک 1280 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 آب–مهندسی کشاورزی  1281 7
  کاردانی مرد زن 10 -- کاردانی حسابداری 1282 1

  
 دانشگاه سمنان

  کارشناسی مرد زن -- 35 )الکترونیک (مهندسی برق  1283 2
  کارشناسی مرد زن -- 35 )قدرت(مهندسی برق  1284 3
  کارشناسی مرد زن 35 -- )مخابرات(مهندسی برق  1285 4
  کارشناسی مرد زن -- 40 )شیمیایی معدنی صنایع (مهندسی شیمی  1286 5
  کارشناسی مرد زن -- 40 عمران–مهندسی عمران  1287 6
ــک   1288 7 ــی مکانی ــی  –مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 35 جامدات

ــک   1289 1 ــی مکانی ــرارت  –مهندس ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 35 وسیاالت

  کارشناسی مرد زن -- 40 صنعتیمتالورژی -مهندسی مواد 1290 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1292 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1291 3
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 1293 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت بازرگانی 1294 6
  کاردانی مرد زن 20 -- کاردانی معماری 1295 7

  
 زاهدان–دانشگاه سیستان وبلوچستان 

  کارشناسی مرد زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  1296 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 )مخابرات(مهندسی برق  1297 2
  کارشناسی مرد  زن -- 25 )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  1298 3
  کارشناسی مرد زن 25 --  لیل سیستمهابرنامه ریزی وتح-مهندسی صنایع 1299 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران–مهندسی عمران  1300 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1301 6
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  ادامه دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان                11جدول شماره 
رقم   س پذیرشجن  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 25 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1302 7
  کارشناسی مرد زن -- 15 استخراج معدن-مهندسی معدن  1303 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1304 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درحرارت وسیاالت-ندسی مکانیک مه 1305 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1306 4

 .) مراجعه نمايند-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات (   ریاضیدبیری  
 احدایرانشهرمحل تحصیل و-گرایش محض  کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1308 6
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1310 1
  کارشناسی مرد زن 20 -- آمار 1311 2
 گرایش اقتصادکشاورزی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 1312 3
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 1313 4
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن 18 -- علوم اقتصادی 1314 5
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1315 6
  کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت دولتی 1316 7
  کارشناسی مرد زن 30 -- علوم کامپیوتر 1317 1
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(مهندسی فناوری اطالعات 1318 2
  اسیکارشن مرد زن -- 6 باستان شناسی 1319 3

  
 تهران-دانشگاه شاهد

  کارشناسی مرد زن -- 60 )مخابرات -قدرت (مهندسی برق  1320 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1321 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1322 6
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1323 7
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 1324 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی پزشکی بالینی 1325 2
  کارشناسی مرد زن -- 22 مدیریت بازرگانی 1327 4
  کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت صنعتی 1326 3
  کارشناسی مرد زن -- 11 کتابداری 1328 5

 در مجاورت مرقد مطهر ،دانشگاه شاهدفوق در تحصيلي هاي  ضمناً محل تحصيل رشته. صل اول اين دفترچه راهنما درج شده استشرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد در ف
  .باشد مي) ره(حضرت امام خميني 

 دانشگاه شهرکرد
  کارشناسی 15 10 -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  1329 6
  کارشناسی 15 10 -- 25 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1330 7
  کارشناسی 15 10 -- 25 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1331 1
  کارشناسی 15 10 -- 25 سرامیک-مهندسی مواد 1332 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 25 -- ریاضی 1333 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1334 4
  کارشناسی 15 10 -- 25 فیزیک 1335 5
  کارشناسی 15 10 -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1336 6
ــشاورزی  1337 7 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی 15 10 -- 25 کشاورزی
  

 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر
 . نفرمی باشد25ظرفیت هر گرایش  کارشناسی مرد زن -- 75 )قدرت -مخابرات -الکترونیک (مهندسی برق  1338 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  1339 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1340 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1341 4
 دانشکده تکنولوژی سیرجانمحل تحصیل  کارشناسی مرد زن -- 28 عمران-مهندسی عمران  1342 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1343 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1344 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 استخراج معدن-مهندسی معدن  1345 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1346 2
 دانشکده تکنولوژی سیرجانمحل تحصیل  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1347 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1348 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 1349 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی معماری 1350 6
ــض  کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1352 1 ــای مح ــرایش ه ــاربردی-گ ــق -ک منط

 ریاضیات صنعتی وآموزش ریاضی-وکامپیوتر
-مجتمـع آمـوزش عـالی بـم       -گرایش محض  کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1351 7

 مختص داوطلبان بومی استان کرمان
 نجوم،هسته ای اتمی ومولکولیگرایشهای  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1353 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1354 3
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 10 علوم اقتصادی 1355 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1356 5
ــشاورزی  1357 6 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 25 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1358 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 حسابداری 1359 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت بازرگانی 1360 2
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  ادامه دانشگاه شهید باهنر ـ کرمان                 12جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

ع مقط
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 40 علوم کامپیوتر 1361 3
 دانشکده کشاورزی جیرفتمحل تحصیل  کاردانی مرد زن -- 40 تکنولوژی ماشینهای کشاورزی 1362 4
  کاردانی مرد زن -- 8 کاردانی کتابداری 1363 5

  
 تهران-دانشگاه شهیدبهشتی 

  کارشناسی مرد زن -- 30 )الکترونیک (مهندسی برق  1364 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 )قدرت(مهندسی برق  1366 1
  کارشناسی مرد زن -- 15 )مخابرات (مهندسی برق  1367 2
  کارشناسی مرد زن -- 28 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1369 4
  کارشناسی مرد زن -- 28 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1368 3
  کارشناسی مرد زن 15 15 مهندسی معماری 1370 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1372 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1371 6
  کارشناسی مرد زن -- 38 فیزیک 1373 1
  کارشناسی مرد زن -- 38 آمار 1374 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 20 شیمی 1375 3
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 7 علوم اقتصادی 1379 7
 گرایش اقتصادپول وبانکداری کارشناسی مرد زن -- 7 علوم اقتصادی 1376 4
 گرایش صنعتی کارشناسی مرد زن -- 13 علوم اقتصادی 1377 5
 قتصادنظریگرایش ا کارشناسی مرد زن -- 13 علوم اقتصادی 1378 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 علوم سیاسی 1380 1
  کارشناسی مرد زن -- 8 حسابداری 1381 2
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت بازرگانی 1383 4
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت دولتی 1384 5
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت صنعتی 1382 3
  کارشناسی دمر زن -- 30 علوم کامپیوتر 1385 6

  
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران 

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعـی بهبهـان         کارشناسی مرد زن -- 15 )الکترونیک (مهندسی برق  1386 7
 .می باشد

  کارشناسی مرد زن -- 40 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1387 1
  کارشناسی مرد زن -- 35 عمران-مهندسی عمران  1389 3
محل تحصیل دانشکده منابع طبیعـی بهبهـان         کارشناسی مرد زن -- 15 عمران-مهندسی عمران  1388 2

 .می باشد
  کارشناسی مرد زن -- 35 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1390 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1391 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 یاالتمکانیک درحرارت وس-مهندسی مکانیک  1392 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1393 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1394 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1395 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1396 3
  کارشناسی مرد زن -- 35 آمار 1397 4
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 4 علوم اقتصادی 1399 6
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 7 علوم اقتصادی 1398 5
محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهـواز مـی         کارشناسی مرد زن -- 20 آب-مهندسی کشاورزی  1400 7

 .باشد
 .محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهواز می باشد کارشناسی مرد زن -- 20 رزیمکانیک ماشینهای کشاو-مهندسی کشاورزی  1401 1
  کارشناسی مرد زن -- 7 حسابداری 1402 2
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت بازرگانی 1403 3
  کارشناسی مرد زن -- 7 کتابداری 1404 4
 گرایش صنعتی وسازمانی کارشناسی مرد زن -- 13 روانشناسی 1405 5
 .محل تحصیل شهرستان شوشتر می باشد کاردانی مرد زن 20 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1406 6

  
 دانشگاه شیراز

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1407 7
  کارشناسی مرد زن -- 68 )مخابرات 

ــاالیش (مهندســی شــیمی  1408 1 صــنایع -صــنایع پ
  کارشناسی مرد زن -- 45 )پتروشیمی وگاز

  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1409 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1410 3
ــک   1411 4 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 جامدات

ــک   1412 5 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 25 وسیاالت

  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1413 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 1414 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 1415 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 1416 2
  لت جامدگرایش حا کارشناسی مرد زن -- 8 فیزیک 1417 3
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  ادامه دانشگاه شیراز                13جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1418 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 6 شیمی 1419 5
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 13 قتصادیعلوم ا 1420 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1421 7
ــشاورزی  1422 1 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 13 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 25 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1423 2
  کارشناسی ردم زن -- 3 علوم سیاسی 1424 3
  کارشناسی مرد زن -- 7 حسابداری 1425 4
  کارشناسی مرد زن -- 3 مدیریت بازرگانی 1426 5
  کارشناسی مرد زن -- 3 مدیریت صنعتی 1427 6
  کارشناسی مرد زن -- 5 حقوق 1428 7
 دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب کاردانی مرد زن -- 20 تکنولوژی آبیاری 1429 1

  
 تهران-وابسته به وزارت نیرو-)شهیدعباسپور(دانشگاه صنعت آب وبرق 

  کارشناسی مرد زن -- 23 نیروگاه-کاربردی مکانیک -مهندسی علمی  1430 2
شـبکه هـای    -کاربردی برق   -مهندسی علمی    1431 3

  کارشناسی مرد زن -- 28 انتقال وتوزیع

بهــره -کــاربردی عمــران -مهندســی علمــی  1432 4
  کارشناسی مرد زن -- 23 ری ازسدوشبکهبردا

شـبکه  -کـاربردی عمـران     -مهندسی علمـی     1433 5
  کارشناسی مرد زن -- 23 های آب وفاضالب

ــی  1434 6 ــی علمـ ــران -مهندسـ ــاربردی عمـ -کـ
  کارشناسی مرد زن -- 23 ساختمانهای آبی

  
 دانشگاه صنعت نفت

 دانشکده نفت آبادان-هندسی آتشگرایش م کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی شیمی 1435 7
 دانشکده نفت آبادان کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی بازرسی فنی 1436 1
 دانشکده نفت تهران کارشناسی مرد زن -- 8 حسابداری 1437 2
 دانشکده نفت اهواز کارشناسی مرد زن -- 45 بهره برداری ازمنابع نفت-مهندسی نفت  1438 3
 دانشکده نفت اهواز کارشناسی مرد -- -- 45 حفاری-اج نفت مهندسی استخر 1439 4
 دانشکده نفت اهواز کارشناسی مرد زن -- 40 مخازن نفت-مهندسی نفت  1440 5
 دانشکده نفت آبادان کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی اکتشاف نفت 1441 6
  آباداندانشکده نفت کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی ایمنی وحفاظت فنی 1442 7

  
 دانشگاه صنعتی ارومیه

  کارشناسی مرد زن -- IT( 30(مهندسی فناوری اطالعات 1443 1
   کارشناسی  مرد  زن 30 -  مکانیک در طراحی جامدات–مهندسی مکانیک  2010 1
   کارشناسی  مرد  زن 30 -   تولید صنعتی –مهندسی صنایع  2011 2

  
 دانشگاه صنعتی اصفهان

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1444 2
  کارشناسی مرد زن -- 125 )مخابرات 

ــیمی   1445 3 ــی ش ــر (مهندس ــنایع پلیم ــنایع -ص ص
  کارشناسی مرد زن -- 110 )بیوتکنولوژی-پتروشیمی

  کارشناسی مرد زن -- 35 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1446 4
  یکارشناس مرد زن -- 35 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1447 5
  کارشناسی مرد زن -- 85 ) آب-سازه (مهندسی عمران  1448 6
  کارشناسی مرد زن -- 50 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1449 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1450 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 استخراج معدن-مهندسی معدن  1451 2
  کارشناسی مرد زن -- 160 کانیکمهندسی م 1452 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1453 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 1454 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 تکنولوژی نساجی-مهندسی نساجی  1455 6
  کارشناسی مرد زن -- 50 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  1456 7
  کارشناسی مرد زن -- 50 ریاضی 1457 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 فیزیک 1458 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1459 3
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 35 شیمی 1460 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1461 5
ــشاورزی  1462 6 ــینهای مک-مهندســی ک ــک ماش انی

  کارشناسی مرد زن -- 25 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(مهندسی فناوری اطالعات 1463 7

  
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1464 1
  کارشناسی مرد زن -- 80 )مخابرات 

  ارشناسیک مرد زن -- 40 صنایع پلیمر-مهندسی پلیمر 1465 2
محل تحصیل پردیس دانشگاه دربندرماهشهر کارشناسی مرد زن -- 30  )بندرماهشهر(صنایع پلیمر-مهندسی پلیمر 1466 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 تکنولوژی وعلوم رنگ-مهندسی پلیمر 1467 4



  علوم ریاضی و فنی                                      گروه آزمایشی      دومفصل 

25                                     صفحه  

  
  ادامه دانشگاه صنعتی امیر کبیر ـ تهران                14جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  هکد رشت  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 کارشناسی مرد زن -- 40 کشتی سازی-مهندسی دریا 1468 5
ــصی    ــشی ازدروس تخصـ ــشجویان بخـ دانـ
خودرادرسایت دریایی صنعتی دانشکده واقع     

 .دربندرعباس می گذرانند
محل تحصیل پردیس دانشگاه دربندرماهشهر کارشناسی مرد زن -- 30 )بندرماهشهر ()یع پتروشیمی صنا(مهندسی شیمی  1469 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 )صنایع پتروشیمی (مهندسی شیمی  1470 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 )صنایع غذایی (مهندسی شیمی  1471 1
  اسیکارشن مرد زن -- 20 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1472 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  1473 3
  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران  1474 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1476 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1475 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 اکتشاف معدن-سی معدن مهند 1477 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 استخراج معدن-مهندسی معدن  1478 1
  کارشناسی مرد زن -- 65 مهندسی مکانیک 1479 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  1480 3
  ناسیکارش مرد زن -- 25 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1481 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 1482 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 تکنولوژی نساجی-مهندسی نساجی  1483 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  1484 7
  کارشناسی مرد زن -- 50 مهندسی هوافضا 1485 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1486 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1487 3
اتمــی -هــسته ای -گرایــشهای حالــت جامــد کارشناسی مرد زن -- 25 فیزیک 1488 4

 ملکولی
  کارشناسی مرد زن -- 30 بیوالکتریک-مهندسی پزشکی  1490 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 بیومتریال-مهندسی پزشکی  1491 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 بیومکانیک-مهندسی پزشکی  1489 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 علوم کامپیوتر 1492 1
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(مهندسی فناوری اطالعات 1493 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی پوشاک 1494 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی نفت 1495 4

  
 تهران-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1496 5
  کارشناسی مرد زن -- 100 )مخابرات 

  کارشناسی مرد زن -- 25 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1497 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 تجزیه وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  1498 7
  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-عمران مهندسی  1499 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 نقشه برداری-مهندسی عمران  1500 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1501 3
حـرارت  -طراحی جامدات (مهندسی مکانیک    1502 4

  کارشناسی مرد زن -- 90 )سیاالت و
 گرایش محض شناسیکار مرد زن -- 25 ریاضی 1503 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1504 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1505 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 شیمی 1506 1
    کارشناسی  مرد  زن - 40  هوافضا 2012 3

  
 تبریز-دانشگاه صنعتی سهند

  ارشناسیک مرد زن -- 25 )کنترل(مهندسی برق  1507 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 صنایع پتروشیمی-مهندسی شیمی  1508 3
  کارشناسی مرد زن -- 20  صنایع غذایی-مهندسی شیمی 1509 4
  کارشناسی مرد زن 20 -- )صنایع پاالیش (مهندسی شیمی  1510 5
  کارشناسی مرد زن 20 --  صنایع گاز-مهندسی شیمی 1511 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 اکتشاف معدن- مهندسی معدن 1512 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 استخراج معدن-مهندسی معدن  1513 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1514 2
  کارشناسی مرد زن 25 -- متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 1515 3
  کارشناسی مرد زن 25 -- )بیوالکتریک (مهندسی پزشکی-مهندسی برق 1516 4
ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  1517 5

 .محل تحصیل شهرستان بناب می باشد کاردانی مرد زن -- ICT( 40( داده ها
  

 دانشگاه صنعتی شاهرود
 .نفرمی باشد21ظرفیت هرگرایش  کارشناسی مرد زن -- 63 )کنترل -قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1518 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1519 7
  کارشناسی مرد زن -- 27 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1520 1
  کارشناسی مرد زن -- 21 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1521 2
  کارشناسی مرد زن -- 21 استخراج معدن-مهندسی معدن  1522 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 ی جامداتمکانیک درطراح-مهندسی مکانیک  1523 4
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  ادامه دانشگاه صنعتی شاهرود                 15جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  شناسیکار مرد  زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1524 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 40  ریاضی 1525 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1526 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1527 1
  کارشناسی مرد زن -- 24 آب-مهندسی کشاورزی  1528 2
  کارشناسی مرد زن -- 14 حسابداری 1529 3
  کارشناسی مرد زن -- 24 مهندسی رباتیک 1530 4
  کارشناسی مرد زن -- IT( 27(مهندسی فناوری اطالعات 1531 5

  
 تهران-دانشگاه صنعتی شریف 

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1532 6
  کارشناسی مرد زن -- 140 )مخابرات 

  کارشناسی مرد زن -- 105 مهندسی شیمی 1533 7
  کارشناسی ردم زن -- 70 مهندسی صنایع 1534 1
  کارشناسی مرد زن -- 85 عمران-مهندسی عمران  1535 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1536 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1537 4
  کارشناسی مرد زن -- 90 مهندسی مکانیک 1538 5
  کارشناسی دمر زن -- 50 مهندسی مواد 1539 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 مهندسی هوافضا 1540 7
  کارشناسی مرد زن -- 50 فیزیک 1541 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 شیمی 1542 2
  کارشناسی مرد زن -- 40 علوم ریاضی 1543 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 علوم کامپیوتر 1544 4
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(مهندسی فناوری اطالعات 1545 5
  کارشناسی مرد زن -- 35 مهندسی نفت 1546 6

  
 دانشگاه صنعتی شیراز

  کارشناسی مرد زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  1547 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 )مخابرات(مهندسی برق  1548 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 )کنترل(مهندسی برق  1549 2
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(وری اطالعاتمهندسی فنا 1550 3

  
 دانشگاه صنعتی همدان

  کارشناسی مرد زن -- 30 )کنترل(مهندسی برق  1551 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1552 5

  
 تهران-دانشگاه عالمه طباطبائی 

  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 1553 6
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 8 علوم اقتصادی 1554 7
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 1555 1
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 1556 2
 گرایش اقتصادکشاورزی کارشناسی مرد زن -- 8 علوم اقتصادی 1557 3
  رشناسیکا مرد زن -- 7 حسابداری 1558 4
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت بازرگانی 1560 6
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت دولتی 1561 7
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت صنعتی 1559 5
  کارشناسی مرد زن 7 -- کتابداری 1562 1
  کارشناسی مرد زن -- 7 مدیریت جهانگردی 1563 2

  
 نتهرا-دانشگاه علم وصنعت ایران 

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    1564 3
  کارشناسی مرد زن -- 100 )مخابرات 

طراحـی فرآینـدهای صـنایع      (مهندسی شیمی  1565 4
  کارشناسی مرد زن -- 50 )صنایع شیمیایی معدنی-نفت

  کارشناسی مرد زن -- 25 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1566 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 صنعتیتکنولوژی -مهندسی صنایع  1567 6
ــنایع  1568 7 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

  کارشناسی مرد زن -- 25 سیستمها
  کارشناسی مرد زن -- 70 عمران-مهندسی عمران  1569 1
  کارشناسی مرد زن -- 50 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1570 2

 ارشناسیک مرد زن -- 72 مهندسی مکانیک 1571 3
ــی   ــاربردی در مهندسـ ــاب دروس کـ انتخـ
ــشجو در طــی   ــه دان مکانیــک براســاس عالق

 .تحصیل می باشد
  کارشناسی مرد زن -- 21 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1572 4
  کارشناسی مرد زن -- 21 متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 1573 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 سرامیک-مهندسی مواد 1574 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 مهندسی معماری 1575 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 1576 1
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  ادامه دانشگاه علم و صنعت ـ تهران                16جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  دمر  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 20 فیزیک 1577 2
  کارشناسی مرد زن -- 22 مهندسی حمل ونقل ریلی 1578 3
  کارشناسی مرد زن -- 22 مهندسی خط وسازه های ریلی 1579 4
  کارشناسی مرد زن -- 22 مهندسی ماشینهای ریلی 1580 5

  
 دانشگاه علوم پایه دامغان

 گرایش محض رشناسیکا مرد زن -- 25 ریاضی 1581 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1582 7
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1583 1

  
 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

  کارشناسی مرد  زن -- 25 آمار 1584 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1585 3
مکانیــک ماشــینهای  -مهندســی کــشاورزی  1586 4

  کارشناسی مرد زن -- 25 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 25 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1587 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 علوم کامپیوتر 1588 6
  کاردانی مرد زن -- 40 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  1589 7
  کاردانی مرد زن -- 25 پیوترکاربردی نرم افزار کام-کاردانی علمی  1590 1

  
 مشهد-دانشگاه فردوسی 

-کنتــرل -قــدرت -الکترونیــک (مهندســی بــرق  1591 2
 .ظرفیت گرایشهامساوی می باشد کارشناسی مرد زن -- 75 )مخابرات 

  کارشناسی مرد زن -- 45 مهندسی شیمی 1592 3
  کارشناسی مرد زن -- 35 تولید صنعتی-مهندسی صنایع 1593 4
  کارشناسی مرد زن -- 45 عمران-مهندسی عمران  1594 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1596 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1595 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 ) حرارت وسیاالت-طراحی جامدات(مهندسی مکانیک 1597 1
  کارشناسی مرد زن -- 40 متالورژی صنعتی-دمهندسی موا 1598 2
  کارشناسی مرد زن -- 15 مهندسی معماری 1599 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1601 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1600 4
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1602 6
  کارشناسی مرد زن -- 35 آمار 1603 7
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 8 علوم اقتصادی 1604 1
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 1605 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 آب-مهندسی کشاورزی  1606 3
ــشاورزی  1607 4 ــینهای -مهندســی ک ــک ماش مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 25 کشاورزی
  کارشناسی مرد زن -- 25 اقتصادکشاورزی- کشاورزی مهندسی 1608 5
  کارشناسی مرد زن -- 8 حسابداری 1609 6
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت بازرگانی 1610 7
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت دولتی 1611 1
  کارشناسی مرد زن -- 15 شهرسازی 1612 2
 ش علوم انسانی واجتماعیگرای کارشناسی مرد زن -- 7 کتابداری 1613 3

  
 دانشگاه قم

ــنایع  1615 5 ــی ص ــل  -مهندس ــزی وتحلی ــه ری برنام
  کارشناسی مرد -- -- 30 سیستمها

  کارشناسی مرد -- -- 30 سازه-مهندسی عمران  1616 6
  کارشناسی -- زن -- 30 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1617 7
 ربردیگرایش کا کارشناسی 15 15 -- 30 ریاضی 1618 1
  کارشناسی 15 15 -- 30 فیزیک 1619 2
  کارشناسی 7 3 -- 10 حسابداری 1620 3
  کارشناسی 15 15 -- 30 علوم کامپیوتر 1621 4

  
 دانشگاه کاشان

  کارشناسی مرد زن -- 50 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1622 5
  ارشناسیک مرد زن -- 30 )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  1623 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1624 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 استخراج معدن-مهندسی معدن  1625 1
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1626 2
  اسیکارشن مرد زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1627 3
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 1628 4
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1629 5

 .) مراجعه نمايند-- الي -- به صفحات ها داوطلبان براي انتخاب اين رشته( فیزیک دبیری   ریاضیدبیری 

  کاردانی مرد زن -- 20 کاردانی معماری سنتی 1632 1
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  سنندج–دانشگاه کردستان                17شماره جدول 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 35 )الکترونیک (مهندسی برق  1633 2
  یکارشناس مرد زن -- 35 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1634 3
  کارشناسی مرد زن -- 35   عمران -مهندسی عمران  1635 4
  کارشناسی مرد زن -- 35 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1636 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1637 6
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1638 7
  کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 1639 1
  کارشناسی مرد زن -- 35 آب-دسی کشاورزی مهن 1640 2
  کارشناسی مرد زن -- 35 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1641 3
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت بازرگانی 1642 4
  کارشناسی مرد زن -- IT( 35(مهندسی فناوری اطالعات 1643 5
  کاردانی مرد زن -- 20 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1644 6
  کاردانی مرد زن -- 8 کاردانی حسابداری 1645 7
    کاردانی  مرد  زن -- 30 کاردانی معماری 2013 4

 اهواز-دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین
  کارشناسی مرد زن -- 35 مکانیزاسیون کشاورزی-مهندسی کشاورزی  1646 1

 رشت-دانشگاه گیالن 
 .نفرمی باشد30ظرفیت هرگرایش کارشناسی مرد زن -- 60 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1647 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 )صنایع غذایی (مهندسی شیمی  1648 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1649 4
ــک   1650 5 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 جامدات

ــک  مهند 1651 6 ــی مکانی ــرارت  -س ــک درح مکانی
  کارشناسی مرد زن -- 30 وسیاالت

  کارشناسی مرد زن -- 30 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  1652 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 1653 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1654 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 1655 3
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 25 فیزیک 1656 4
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 25 فیزیک 1657 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 آب-مهندسی کشاورزی  1658 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت بازرگانی 1660 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت صنعتی 1659 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 شهرسازی 1661 2

  
 خرم آباد-دانشگاه لرستان 

  کارشناسی مرد زن -- 25 قدرت-مهندسی برق 1662 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1663 4
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 1664 5
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 10 -- علوم اقتصادی 1665 6
  کارشناسی مرد زن -- 35 آب-مهندسی کشاورزی  1666 7
  کارشناسی مرد زن -- 19 مدیریت بازرگانی 1667 1
  کاردانی مرد زن -- 35 الکترونیک-کاردان فنی برق  1668 2
  کاردانی مرد زن -- 30 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  1669 3
  کاردانی مرد زن -- 35 کاردانی آمار 1670 4
  کاردانی مرد زن -- 30 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1671 5
ــدن    1672 6 ــی مع ــاردان فن ــادن  -ک ــتخراج مع اس

  کاردانی مرد  زن -- 30 غیرذغالسنگ
 بابلسر-دانشگاه مازندران 

  کارشناسی مرد زن -- 50 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1673 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 صنایع غذایی-یمهندسی شیم 1674 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 )طراحی فرآیندهای صنایع نفت (مهندسی شیمی  1675 2
  کارشناسی مرد زن -- 40  عمران–مهندسی عمران  1676 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1677 4
  کارشناسی مرد زن -- 25 جامداتمکانیک درطراحی -مهندسی مکانیک  1678 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1679 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  1680 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 1681 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1682 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 1683 3
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 25 فیزیک 1685 5

 .) مراجعه نمايند-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات ( فیزیکدبیری  

  کارشناسی مرد زن -- 25  آمار 1687 7
 یش اقتصادنظریگرا کارشناسی مرد زن -- 20 علوم اقتصادی 1688 1
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 1689 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 آب-مهندسی کشاورزی  1690 3
  کارشناسی مرد زن -- 20 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  1691 4
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1692 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت بازرگانی 1693 6
  کارشناسی مرد زن -- 8 مدیریت صنعتی 1694 7
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  ادامه دانشگاه مازندران ـ بابلسر                18جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد نز -- 30 علوم کامپیوتر 1695 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 شهرسازی 1696 2

  
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی 

  کارشناسی مرد زن -- 35 )صنایع غذایی (مهندسی شیمی  1697 3
  کارشناسی مرد زن -- 35 عمران-مهندسی عمران  1698 4
ــک   1699 5 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی

  شناسیکار مرد زن -- 35 وسیاالت
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1700 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1701 7
  کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 1702 1
  کارشناسی مرد زن -- 40 آمار 1703 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 18 شیمی 1704 3
  کارشناسی مرد زن -- 35 اشینهای کشاورزیمکانیک م-مهندسی کشاورزی 1705 4
 )نمین(دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  کاردانی مرد زن -- 7 کاردانی باستان شناسی 1706 5
  کاردانی مرد زن -- 40  کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  1707 6
  کاردانی مرد زن 35 -- کاردانی معماری 1708 7
 آموزشکده کشاورزی مغان کاردانی مرد زن -- 35 شینهای کشاورزیتکنولوژی ما 1709 1
 آموزشکده کشاورزی مغان کاردانی مرد زن -- 30 تکنولوژی آبیاری 1710 2

  
 دانشگاه مالیر

  کارشناسی مرد زن -- 40 سرامیک-مهندسی مواد 1711 3
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 80 ریاضی 1712 4
ــی ع  1713 5 ــاردان فن ــران ک ــومی  -م ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 80 ساختمان
  کاردانی مرد زن -- 50 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1714 6

  
 بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 

  کارشناسی مرد زن -- 20 )الکترونیک (مهندسی برق  1715 7
  کارشناسی مرد زن 20 -- سازه-مهندسی عمران  1716 1
  کارشناسی مرد زن 20 -- مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1717 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 1718 3
 گرایش هواشناسی کارشناسی مرد زن 20 -- فیزیک 1719 4
  کارشناسی مرد زن 6 -- مدیریت بازرگانی 1721 6
  کارشناسی مرد زن 6 -- مدیریت صنعتی 1720 5

  
 دانشگاه هنر

ــی   کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 1722 7 ــران م ــرج وته ــصیل ک ــل تح ــد مح  .باش
 )فاقدخوابگاه دانشجویی(

ــی   کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی شهرسازی 1723 1 ــران م ــرج وته ــصیل ک ــل تح ــد مح  .باش
 )فاقدخوابگاه دانشجویی(

  
 دانشگاه هنراسالمی تبریز

  کارشناسی -- زن 25 -- مهندسی معماری 1724 2
  کارشناسی مرد -- -- 25 مهندسی معماری 1725 3

  
 دانشگاه هنراصفهان

  کارشناسی مرد زن -- 25 مهندسی معماری 1726 4
  
 رفسنجان-)عج (دانشگاه ولی عصر

  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1727 5
 ردیگرایش کارب کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1728 6
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 1729 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 فیزیک 1730 1
  کارشناسی مرد زن -- 9 حسابداری 1731 2
  کارشناسی مرد زن -- 9 مدیریت صنعتی 1732 3
  کارشناسی مرد زن -- 35 علوم کامپیوتر 1733 4

  
 دانشگاه یاسوج

  کارشناسی مرد نز -- 15 مهندسی شیمی 1734 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  1735 6
ــک   1736 7 ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 30 وسیاالت
 گرایش محض کارشناسی مرد زن 30 -- ریاضی 1737 1
   کارشناسی مرد زن 30 -- فیزیک 1738 2
  کاردانی مرد زن -- 30 ییعمران روستا-کاردان فنی عمران  1739 3
  کاردانی مرد زن -- 30 جوشکاری-کاردان فنی مکانیک  1740 4
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  دانشگاه یزد               19جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 20 )ک الکترونی(مهندسی برق  1741 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 )مخابرات(مهندسی برق  1742 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1743 7
  کارشناسی مرد زن -- 15 عمران-مهندسی عمران  1744 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1745 2
  کارشناسی مرد زن -- 15 اکتشاف معدن-سی معدن مهند 1746 3
  کارشناسی مرد زن -- 15 استخراج معدن-مهندسی معدن  1747 4
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1748 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1749 6
  کارشناسی مرد زن -- 15 متالورژی صنعتی-دمهندسی موا 1750 7
  کارشناسی مرد زن -- 15 تکنولوژی نساجی-مهندسی نساجی  1751 1
  کارشناسی مرد زن -- 15 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  1752 2
  کارشناسی مرد زن -- 12 مهندسی معماری 1753 3
 حضگرایش م کارشناسی مرد زن -- 15 ریاضی 1754 4
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 15 ریاضی 1755 5
 حالت جامد-گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 1758 1
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 1756 6
 گرایش کاربردی اتمی ومولکولی کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 1757 7
  شناسیکار مرد  زن -- 15 آمار 1759 2
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن -- 8 علوم اقتصادی 1760 3
  کارشناسی مرد زن -- 4 حسابداری 1761 4
  کارشناسی مرد زن -- 4 مدیریت جهانگردی 1762 5
  کارشناسی مرد زن -- 4 مدیریت صنعتی 1763 6
  کارشناسی مرد زن -- 15 علوم کامپیوتر 1764 7
  کارشناسی مرد زن -- 12 هرسازیمهندسی ش 1765 1
 گرایش فنی مهندسی کارشناسی مرد زن -- 4 کتابداری 1766 2
  کارشناسی مرد زن -- 15 مهندسی پوشاک 1767 3

  
 آموزشکده فنی تربت حیدریه

  کاردانی مرد زن -- 40 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  1614 4
  

 تهران-سته به سازمان نقشه برداری کشور واب-آموزشکده فنی نقشه برداری 
  کاردانی مرد -- -- 35 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  1768 4
  کاردانی -- زن -- 35 کارتوگرافی-کاردان فنی عمران  1769 5

  تهران–برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  آموزشکده فنی نقشه  
  کاردانی مرد -- -- 15 برداری نقشه-کاردان فنی عمران 2001 6
  کاردانی -- زن -- 15 فتوگرامتری–کاردان فنی عمران  2002 7

  
 کرج-آموزشکده کشاورزی  وابسته به وزارت جهادکشاورزی

  کاردانی مرد زن -- 30 تکنولوژی ماشینهای کشاورزی 1770 6
  کاردانی مرد زن -- 30 تکنولوژی آبیاری 1771 7

  
 ـ وابسته به وزارت آموزش و پرورش) شریعتی(ای دختران تهران  دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه

  کارشناسی ــ زن 25 ــ مهندسی برق ـ الکترونیک  2014 5
  *مهندسی معماری

  *افزار ی کامپیوتر ـ نرممهندس
  *حسابداری 

  .) مراجعه نمايند-- الي -- به صفحات ها داوطلبان براي انتخاب اين رشته(

  
 دانشکده اموراقتصادی

 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 20 علوم اقتصادی 1773 2
  کارشناسی مرد زن -- 17 مدیریت بیمه 1774 3
  کارشناسی مرد زن -- 8 امورگمرکی 1775 4
 گرایش مالیاتی کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1778 7
 گرایش دولتی کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 1776 5
 گرایش حسابرسی کارشناسی مرد زن -- 22 حسابداری 1777 6
  کارشناسی مرد زن -- 11 مدیریت اموربانکی 1779 1

  
  تهران-وابسته به وزارت کارواموراجتماعی -دانشکده حفاظت وبهداشت کار

  کارشناسی 21 9 -- 30 ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع 1780 2
  کاردانی 42 18 -- 60 ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 1781 3

  
 تهران-وابسته به سازمان هواپیمایی کشوری-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری 

  کاردانی مرد -- -- 20 کاردانی تعمیرونگهداری هواپیما 1782 4
  

 یریهوابسته به سازمان اوقاف وامورخ-دانشکده علوم قرآنی 
 محل تحصیل قم کارشناسی مرد -- -- 5 تفسیرقرآن مجید 1783 5
 محل تحصیل زابل کارشناسی 10 10 -- 20 تفسیرقرآن مجید 1784 6
 محل تحصیل مراغه کارشناسی مرد -- -- 10 تفسیرقرآن مجید 1785 7
 محل تحصیل آمل کارشناسی مرد -- -- 10 تربیت معلم قرآن مجید 1788 3
 محل تحصیل میبد کارشناسی مرد زن -- 20 بیت معلم قرآن مجیدتر 1786 1
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  ادامه دانشکده علوم قرآنی ـ وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه                20جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محل تحصیل شاهرود کارشناسی -- زن -- 5 تربیت معلم قرآن مجید 1787 2
 محل تحصیل مالیر کارشناسی مرد -- -- 10 تفسیرقرآن مجید 1792 7
 محل تحصیل شاهرود کارشناسی مرد -- -- 5 تفسیرقرآن مجید 1791 6
 محل تحصیل مشهد کارشناسی -- زن -- 5 تفسیرقرآن مجید 1789 4
 محل تحصیل شیراز کارشناسی مرد -- -- 10 قرآن مجیدتفسیر 1790 5
 محل تحصیل مشهد کارشناسی مرد -- -- 5 تالوت وکتابت قرآن مجید,فنون قرائت  1793 1
 محل تحصیل تهران کارشناسی -- زن -- 10 تفسیرقرآن مجید 1794 2
 محل تحصیل شیراز کارشناسی -- زن -- 10 علوم قرآن مجید 1801 2
 محل تحصیل کرمانشاه کارشناسی مرد -- -- 10 لوم قرآن مجیدع 1798 6
 محل تحصیل خوی کارشناسی -- زن -- 20 علوم قرآن مجید 1803 4
 محل تحصیل مراغه کارشناسی -- زن -- 10 علوم قرآن مجید 1802 3
 محل تحصیل قم کارشناسی -- زن -- 10 علوم قرآن مجید 1795 3
 محل تحصیل تهران کارشناسی مرد -- -- 10 علوم قرآن مجید 1800 1
 محل تحصیل آمل کارشناسی -- زن -- 10 علوم قرآن مجید 1797 5
 محل تحصیل مالیر کارشناسی -- زن -- 10 علوم قرآن مجید 1796 4
 محل تحصیل زاهدان کارشناسی مرد -- -- 10 علوم قرآن مجید 1799 7

  . به سازمان اوقاف و امور خیریه در فصل اول این دفترچه راهنما درج شده استشرایط و ضوابط دانشکده علوم قرآنی وابسته 
  

 قوچان-دانشکده فنی قوچان
  کاردانی مرد زن -- 50 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  1804 5
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      1805 6

  کاردانی مرد زن -- ICT( 50( داده ها
 وابسته به دانشگاه علم وصنعت ایران-فنی ومهندسی اراک دانشکده 

  کارشناسی مرد زن -- 25 )قدرت(مهندسی برق  1806 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 نقشه برداری-مهندسی عمران  1807 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1808 2
   کارشناسی مرد زن -- 25 ساخت وتولید–مهندسی مکانیک  1809 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 تاسیسات حرارتی وبرودتی–مهندسی مکانیک  1810 4

 دانشکده مهندسی گلپایگان
 با همکاری علمی دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مرد زن -- 15 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع 1811 5
 همکاری علمی دانشگاه صنعتی شریفبا  کارشناسی مرد  زن -- 15 طراحی جامدات-مهندسی مکانیک 1812 6

 دزفول-مجتمع آموزش عالی جندی شاپور
  کارشناسی مرد زن -- 35 )الکترونیک (مهندسی برق  1813 7
  کارشناسی مرد زن -- 35 )صنایع غذایی(مهندسی شیمی  1814 1
  کارشناسی مرد زن 35 --  آب–مهندسی عمران  1815 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 سازه–مهندسی عمران  1816 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  1817 4
   کارشناسی  مرد  زن -- 40  )کنترل(مهندسی برق  2015 6
    کارشناسی  مرد  زن -- 40 افزار  سخت-مهندسی کامپیوتر  2016 7

 مجتمع آموزش عالی مراغه
  گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 25 -- ریاضی 2003 1

 مرکزآموزش عالی تعاون وابسته به وزارت تعاون
 واحد تهران کاردانی مرد -- -- 16 کاردانی حسابداری 1818 5
 واحد همدان کاردانی مرد -- -- 25 کاردانی حسابداری 1819 6

 مرکزآموزش عالی فسا
  گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 1820 7
  کاردانی مرد زن -- 50  کاربردی نرم افزار کامپیوتر-علمی کاردانی  1821 1

 ـ تهران) ع(دانشگاه امام صادق 
 گرایش فلسفه وکالم کارشناسی ارشد مرد -- -- 25 الهیات ومعارف اسالمی وارشاد
کارشناسی  مرد -- -- 25 الهیات ومعارف اسالمی وارشاد

 گرایش فقه ومبانی حقوق اسالمی ارشد
کارشناسی  مرد -- -- 25 الهیات ومعارف اسالمی وارشاد

 گرایش قرآن وحدیث ارشد
کارشناسی  مرد -- -- 45 معارف اسالمی واقتصاد

  ارشد
کارشناسی  مرد -- -- 45 معارف اسالمی وحقوق

 حقوق جزا-گرایشهای حقوق خصوصی  ارشد
کارشناسی  مرد -- -- 35 معارف اسالمی وعلوم سیاسی

  ارشد

کارشناسی  مرد -- -- 45 معارف اسالمی ومدیریت
 ارشد

ــالی  ــدیریت مـ ــشهای مـ ــدیریت -گرایـ مـ
 مدیریت صنعتی-بازرگانی

کارشناسی  مرد -- -- 30 معارف اسالمی وفرهنگ ارتباطات
 ارشد

مطالعـات  -گرایشهای مطالعات سیاستگذاری  
 حقوقی

  کارشناسی -- زن -- 50 فقه ومبانی حقوق اسالمی-الهیات ومعارف اسالمی
  کارشناسی -- زن -- 50 ادبیات وزبان عربی

  کارشناسی -- زن -- 50 فلسفه وکالم اسالمی-الهیات ومعارف اسالمی
  کارشناسی -- زن -- 50 معارف اسالمی وعلوم تربیتی

ص
 خا

یط
شرا

 

  کارشناسی -- زن -- 50 حقوق
انـد، صـورت     ين داوطلباني كه با تكميل و ارسال فرم درخواست پذيرش در دانشگاه مذكور اقدام نموده              به طور جداگانه از ب    ) ع(گزينش دانشجو در دانشگاه امام صادق       

  .هاي تحصيلي داراي شرايط خاص اعالم شده است نامه به همراه ساير رشته شدگان در ويژه فهرست اسامي معرفي. گيرد مي



  علوم ریاضی و فنی                                      گروه آزمایشی      دومفصل 

32                                     صفحه  

  شاهین شهراصفهان-فاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وابسته به وزارت د دانشگاه صنعتی مالک اشتر       21جدول شماره 
  کارشناسی مرد -- -- 20 )الکترونیک (مهندسی برق  1982 1
  کارشناسی مرد -- -- 20 کشتی سازی-مهندسی دریا 1983 2
  کارشناسی مرد -- -- 20 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1984 3
  کارشناسی مرد -- -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1985 4
  کارشناسی مرد -- -- 20 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1986 5
  کارشناسی مرد -- -- 20 مهندسی هوافضا 1987 6
  کارشناسی مرد -- -- 20 فیزیک 1988 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد -- -- 10 شیمی 1989 1
  شناسیکار مرد -- -- 20 مهندسی اپتیک ولیزر 1990 2

 در دفترچه راهنمـاي شـركت در         شاهین شهراصفهان  -دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح            ضوابط عمومي و اختصاصي     شرايط و   
  . كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه آزمون به داوطلبان ارائه گرديده، درج شده است١٣٨٥آزمون سراسري سال 

 ه مذاهب اسالمیدانشگا
  کارشناسی مرد -- -- 7 علوم حدیث 1991 3
  کارشناسی مرد -- -- 7 فقه وحقوق حنفی 1992 4
  کارشناسی مرد -- -- 7 فقه وحقوق امامیه 1993 5
  کارشناسی مرد -- -- 7 فقه وحقوق شافعی 1994 6
  کارشناسی مرد -- -- 7 ادیان ومذاهب 1995 7
  کارشناسی مرد -- -- 7 تاریخ اسالم 1996 1
  کارشناسی مرد -- -- 7 علوم قرآن 1997 2
  کارشناسی مرد -- -- 7 فلسفه وعرفان اسالمی 1998 3

 كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه آزمـون        ١٣٨٥شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه مذاهب اسالمي در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال                  
  .طلبان ارائه گرديده، درج شده استبه داو

 تهران-مدرسه عالی شهیدمطهری 
  کارشناسی مرد زن -- 50 فقه وحقوق اسالمی-الهیات ومعارف اسالمی  1999 4
  کارشناسی -- زن -- 25 فلسفه وحکمت اسالمی-الهیات ومعارف اسالمی  2000 5

 كه هنگـام توزيـع كـارت ورود بـه     ١٣٨٥هران در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال  ت-شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مدرسه عالي شهيد مطهري    
  .جلسه آزمون به داوطلبان ارائه گرديده، درج شده است

  
 قسمت سوم

   در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدار وزارت آموزش و پرورش های تحصیلی دبیری، دبیر فنی و ستاره پذیرش دانشجو در رشته
  

 دار  و ستاره ، دبیرفنی  دبیری  تحصیلی های  رشته  و اختصاصی رایط و ضوابط عمومیش
 و   نموده  مطالعه دقت  با  ذیل  شرح  مذکور را به های  رشته  و اختصاصی  شرایط و ضوابط عمومی  است  الزمدار  و ستاره ، دبیرفنی  دبیری های رشته در   تحصیل داوطلبانـ 

بدیهی است چنانچه در هر مرحله از زمان تحصیل و یا اخذ تعهد و استخدام، نداشتن شرایط . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب  به نسبت احراز شرایط،  از  اطمینان درصورت
  .الزم احراز گردد، ضمن جلوگیری از ادامه تحصیل مطابق مقررات ملزم به پرداخت خسارت خواهند بود

  :تذکرات مهم 
  .گیرد های دارای ظرفیت انجام می رفاً از بین داوطلبان بومی استانـ پذیرش دانشجو ص1
 واحد 70های تحصیلی دبیری غیرفنی پس از گذراندن حداقل  شدگان رشته های تحصیلی دبیر فنی در آغاز نیمسال اول تحصیلی و از پذیرفته  شدگان رشته ـ از پذیرفته2

ای وزارت آموزش و پرورش مصاحبه علمی و تخصصی   شهید رجایی و دفتر آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه توسط دانشگاه تربیت دبیر14درسی با معدل حداقل 
   .بعمل خواهد آمد

های دبیری مندرج در  نمایند الزم است نسبت به تکمیل برگ مشخصات متقاضیان رشته دار می های دبیری، دبیر فنی و ستاره  داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته-3
 . این دفترچه اقدام و آن را در حوزه توزیع کارنامه و فرم انتخاب رشته به نماینده مستقر در باجه رفع نقص تحویل نمایند -– و  -–حات صف
    شرایط عمومی-  الف

 . ایران  اسالمی  جمهوری تابعیت-1
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی ر قانون د  شدهتصریح   از ادیان یکی  یا  اسالم  مبین  دین  به  عملی اعتقاد و التزام-2
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  و قانون  اسالمی  جمهوری ، نظام  فقیه  والیت  به اعتقاد و التزام-3
 ....) جو، اخاللگر وه، مفسد ، التقاطی  از الحادی اعم  (  ضد انقالب  گروهکها و جریانات  به  وابستگی عدم-4
 .  فسق  و تجاهر به  فساد اخالقی  بهر اشتها عدم-5
 . موثر  کیفری  محکومیت  سابقه عدم-6
  . مواد مخدر  اعتیادبه عدم -7
  شک پز  تشخیص به) گردد  می  معلمی  وظیفه  انجام  مانع  که  عضوی  ضایعه  هیچگونه  و نداشتن ، شنوایی ، بینایی  تکلم قدرت (  جسمانی و روانی  از سالمت برخورداری-8

  . آموزش و پرورشمعتمد
   شرایط اختصاصی-  ب
  های  رشته  جدول  مالحظات  در ستون  قید شده استانهای( دارای سهمیه   پذیرش  محل در استاندار   و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  تحصیل در رشته  اوطلبد   بودن بومی-1

  )  تحصیلی
دانشگاهی  و یا دو سال دوره متوسطه و یک سال پیش) دیپلم نظام قدیم( یا محل تحصیل سه سال آخر دوره دبیرستان شود که محل تولد  بومی به داوطلبانی اطالق می-

  .در آن استان باشد) نظام جدید(
  ).قدیم آموزش متوسطه کل سال چهارم متوسطه برای داوطلبان نظام جدید و معدل سال آخر دبیرستان برای داوطلبان نظام کل سه معدل(14 داشتن حداقل معدل کل-2
  .های علمی، تخصصی وزارت آموزش و پرورش  موفقیت در مصاحبه تشخیص صالحیت-3
ها و یا نهادهای انقالب اسالمی و همچنین نداشتن تعهد خدمت به آنها به استثنای وزارت آموزش و پرورش، در غیراینصورت  ها، سازمان  عدم استخدام در وزارتخانه-4

ان جلوگیری بعمل خواهد آمد و در هر مرحله از تحصیل و یا پس از فراغت از تحصیل عدم رعایت این بند محرز شود ملزم به پرداخت خسارت از ادامه تحصیل آن
  .به آموزش و پرورش خواهند بود

باشند دوبرابر   مجلس شورای اسالمی، ملزم می8/3/69دار مطابق قانون متعهدین خدمت مصوب   و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای تحصیلی  شدگان نهایی رشته  پذیرفته-5
  .باشد به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت ثبتی بسپارند  سال نمی5طول مدت تحصیل خود که در هر صورت کمتر از 

  دانشجو  پذیرش  سهمیه  دارای  استانهای -  ج
   باید توجه   داوطلبان . است  قید شده  دفترچه  مورد نیاز در این  تحصیلی های  رشته  جدول ات مالحظ  در ستون  تحصیل  و محل  کدرشته  مورد نظر بر حسب  استانهای نام
  را انتخاب) دار  و ستاره  و دبیرفنی  دبیری های  از رشته اعم (  و پرورش  آموزش  مورد نیاز وزارت  تحصیلی های  توانند رشته  می  افرادی باشند و صرفاً  داشته کافی و دقت

 . باشند  مربوطه  در جدول  شده انتخاب   استانهای  بومی مایند کهن
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   شدگان  شرایط اخذ تعهد از پذیرفته-د
  .دار از طریق انجام مصاحبه علمی و تخصصی خواهد بود  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای تحصیلی   پذیرش قطعی دانشجویان رشته-1
دار پس از موفقیت در معاینات پزشکی و مصاحبه علمی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش برای سپردن تعهد   ستاره و ، دبیرفنی  دبیری های رشته دانشجویان -2

  .خدمت به استان محل خدمت آنان معرفی خواهند شد
به وزارت آموزش و پرورش و یا اعالم دار از نیمسال دوم سال تحصیلی منوط به سپردن تعهد خدمت   و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای   ادامه تحصیل دانشجویان رشته-3

 .عدم نیاز وزارت مذکور خواهد بود
   امتیازات-هـ
الذکر و سپردن تعهد خدمت ثبتی و ارائه آن به سازمان  پس از تایید گزینش، موفقیت در موارد فوق   و پرورش  آموزش در وزارت) حین تحصیل(   آزمایشی استخدام -1

  .آموزش و پرورش محل خدمت
 ترم 8برای دوره کارشناسی حداکثر به مدت (العاده شغل، در طول دوران استخدام آزمایشی به شرط اشتغال به تحصیل پس از سپردن تعهد  ریافت حقوق و فوق د-2

  ).تحصیلی
ن منظور و از نظر ترفیع قابل ناآجزو سابقه خدمت رسمی )  سال4حداکثر به مدت ( کارشناسی   پس از استخدام رسمی، طول دوران تحصیل دانشجویان دوره-3

  .محاسبه خواهد بود
  .ها همانند کارمندان رسمی  استفاده از مزایای بیمه خدمات درمانی برای خود و افراد تحت تکفل و سایر بیمه-4
به شرط انجام کامل تعهد خدمت ) ظامیپس از گذراندن دوره آموزش ن( قانون وظیفه عمومی 7 معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح با رعایت ماده -5

  ).برای برادران(پس از فراغت از تحصیل 
توانند  های باالتر می های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دوره التحصیالن متعهد خدمت پس از استخدام قطعی در صورت تمایل به ادامه تحصیل در رشته  فارغ-6

  .مند گردند ر نظر گرفته شده برای ادامه تحصیل فرهنگیان بهرههای د در چارچوب مقررات مربوط، از فرصت
  : تذکرات مهم -و
ای که آموزش و پرورش  توانند ادامه تحصیل دهند که تعهد ثبتی به منظور خدمت در هرنقطه دار در صورتی می  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  شدگان رشته  پذیرفته-1

  .کور به استناد ماده یک قانون متعهدین خدمت به آنان اعالم عدم نیاز نمایدتعیین نماید، بسپارند و یا وزارت مذ
ها و یا مناطقی که به لحاظ  های تعیین شده هم به مراکز استان شود و در استان های تعیین شده تعهد اخذ می های مذکور صرفاً در استان شدگان رشته  از پذیرفته-2

  .التحصیالن دبیری تعلق نخواهد گرفت ای از فارغ رند، سهمیهنیروی انسانی از وضعیت مطلوبی برخوردا
وجه قابل  هیچ به)  بعد مسافت و غیره– بیماری – تجرد –تأهل (دار پس از قبولی در هر شرایطی   و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  شدگان رشته  محل خدمت پذیرفته-3

  .باشد تغییر نمی
باشد و جذب نهایی  شدگان نمی دار لزوماً به منزله اخذ تعهد از پذیرفته  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای تحصیلی   ایجاد ظرفیت و پذیرش دانشجو در رشته-4

  .دار در صورت احراز شرایط الزم در قالب نیاز و کسب مجوزهای استخدامی از مراجع ذیربط خواهد بود  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  التحصیالن رشته فارغ
  .های آزاد توام با حفظ تعهد خدمت ممنوع است دار به رشته  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  ه متعهدین خدمت رشته تغییر رشت-5
دار متهد خدمت آموزش و پرورش تا پایان مدت تعهد در اختیار وزارت آموزش و   و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای  التحصیالن رشته  مدارک فراغت از تحصیل کلیه فارغ-6

  . خواهد بودپرورش
 پس از سپردن تعهد ثبتی درخواست لغو تعهد در طول دوران تحصیل ممنوع است مگر با انصراف قطعی از تحصیل که مراتب آن باید از طرف دانشگاه ذیربط به -7

  .وزارت آموزش و پرورش اعالم گردد
باشد، پذیرش وی لغو و حسب مورد مکلف به » شرایط عمومی و اختصاصی«خش  چنانچه فردی پذیرفته شود و فاقد یک یا چند مورد از مندرجات ذکر شده از ب-8

  .پرداخت خسارات متعلقه خواهد بود
هایی است که در این دفترچه راهنما محل خدمت آنان مشخص  دار مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش مختص کدرشته محل  و ستاره ، دبیرفنی دبیریهای   رشته-9

شود مانند دانشگاههای تربیت  های تحصیلی با عناوین مشابه که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی دایر شده یا می تهلذا سایر رش. شده است
مه تحصیل در شوند و ادا ای و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش شامل متعهدین دبیری نمی های فنی و حرفه معلم، آموزشکده

  . نماید گونه حقی را از لحاظ سپردن تعهد خدمت یا اولویت استخدامی در آموزش و پرورش ایجاد نمی این گونه مراکز هیچ
طبق جداول آورد، ملزم به گذراندن واحدهای مربوط به دروس تربیت دبیر،  دار که آموزش و پرورش از آنان اخذ تعهد بعمل می های ستاره شدگان رشته  پذیرفته-10

که توسط وزارت مذکور برگزار ) معموالً در تابستان(های کارآموزی  در غیراینصورت باید در دوره. باشند شود، می دروسی که در دانشگاه محل تحصیل آنان ارائه می
خدام قطعی این افراد منوط به گذراندن این شود شرکت نموده و دروس علوم تربیتی که برای احراز شغل دبیری مصوب شده است را بگذرانند، صدور حکم است می

  .باشد ها می دوره
دار فنی نیاز نداشته باشد، موضوع از طریق دانشگاه محل تحصیل به آنان اعالم  های تحصیلی ستاره شدگان رشته  درصورتیکه وزارت آموزش و پرورش به پذیرفته-11

  .توانند به تحصیل بپردازند دارند و عیناً مانند دانشجویان آزاد میخواهد شد و این افراد نیاز به گذراندن دروس تربیت دبیر ن
  

  های تحصیلی دبیری و دبیر فنی وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  رشته22جدول شماره 
  دانشگاه اراک 

رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
یمسال ن  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  محل خدمت  -خوزستان  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی 6 6 ــ  12  دبیری فیزیک4461 2
 استان خوزستان

 -سیـستان و بلوچـستان    مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  5  5 ــ 10 فیزیکدبیری 4462 3
   استان سیستان و بلوچستانمحل خدمت

  محـل خـدمت    -فـارس مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  6  4 ــ 10 فیزیکدبیری 4463 4
  استان فارس

  محل خدمت  -کردستانمخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  1  1 ــ  2 فیزیکدبیری 4464 5
  استان کردستان

  محـل خـدمت    -کرمـان مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  3  3 ــ  6  دبیری فیزیک4465 6
  انشهرستانهای استان کرم

  
  سینا ـ همدان  دانشگاه بوعلی

  محـل خـدمت    -بوشـهر   مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  2  4 ــ  6  دبیری ریاضی4466 7
 استان بوشهر

 -چهارمحـال بختیـاری     مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  5  5 ــ 10 دبیری ریاضی4467 1
   استان چهارمحال بختیاریمحل خدمت

 محـل   -خراسان شـمالی  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  1  2 ــ 3 دبیری ریاضی4468 2
   استان خراسان شمالیخدمت

 محـل  -خراسان رضـوی   مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  4  3 ــ  7 دبیری ریاضی4469 3
   استان خراسان رضویخدمت

 مت محـل خـد    -تهـران   مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  12  2 ــ  14  دبیری ریاضی4470 4
  شهرستانهای استان تهران

  محـل خـدمت    -همدان  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  4  4 ــ  8 دبیری ریاضی4471 5
 استان همدان
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   ـ قزوین) ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین               22ادامه جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  یحاتتوض  تحصیلی

  محـل خـدمت    -قـزوین   مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی مرد  ــ  ــ  1  دبیری ریاضی4472 6
 استان قزوین

  محـل خـدمت    -زنجـان مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  4 2 ــ 6 دبیری ریاضی4473 7
  استان زنجان

  محل خدمت  -کردستانصوص داوطلبان بومی استان     مخ کارشناسی 2 6 ــ 8 دبیری ریاضی4474 1
  استان کردستان

  محل خدمت  -کرمانشاه  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  5 6 ــ  11 دبیری ریاضی4475 2
  استان کرمانشاه

  محل خدمت  -مازندران  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  2 3 ــ  5  دبیری ریاضی4476 3
  نشهرستانهای استان مازندرا

  محـل خـدمت    -لرستانمخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  3 6 ــ  9 دبیری ریاضی4477 4
 استان لرستان

  
  دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان 

 -سیـستان و بلوچـستان      مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  7  7  ــ  14  دبیری ریاضی4478 5
  استان سیستان و بلوچستانمحل خدمت

 2 ضیدبیری ریا4479 6
  محـل خـدمت    -فـارس مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی 1 1 ــ

 استان فارس

 13 دبیری ریاضی4480 7
  محـل خـدمت    -کرمـان مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی 4 9 ــ

 استان کرمان

  14 دبیری ریاضی4481 1
ــومی اســتان   کارشناسی  7 7 ــ ــان ب  محــل -هرمزگــان مخــصوص داوطلب

  استان هرمزگانخدمت

  7 دبیری ریاضی4482 2
 -کهگیلویه و بویراحمـد     مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  2 5 ــ

   شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمدمحل خدمت
  

  دانشگاه کاشان 
  محل خدمت  -خوزستان  مخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی  8  7  ــ  15  دبیری ریاضی4483 3

 استان خوزستان

  محـل خـدمت    -فـارس مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی 8 7 ــ 15 دبیری ریاضی4484 4
 استان فارس

سیــستان و مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان     کارشناسی  2 2  ــ  4 دبیری فیزیک4485 5
  سیستان و بلوچستان محل خدمت استان -بلوچستان

 محــل -فــارسمخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان  کارشناسی  3  5 ــ 8 دبیری فیزیک4486 6
  فارساستان خدمت 

 محــل -کرمــانمخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان  کارشناسی  مرد  ــ  ــ  4 دبیری فیزیک4487 7
  کرمانخدمت استان 

 محـل   -کرمانـشاه مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  2  3 ــ  5 دبیری فیزیک4488 1
  کرمانشاهخدمت استان 

 محـل   -لرسـتان مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان         کارشناسی  1  2  ــ  3 دبیری فیزیک4489 2
  لرستانخدمت استان 

 محـل  -همـدان مخـصوص داوطلبـان بـومی اسـتان      کارشناسی  2  1 ــ  3 دبیری فیزیک4490 3
  همدانخدمت استان 

 محـل   -هرمزگـان مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  6  6  ــ  12 دبیری فیزیک4491 4
  هرمزگانخدمت استان 

  
   تهران–زارت آموزش وپرورش  وابسته به و–دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

 -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی              کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2041 4
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2042 5
  جان غربیخدمت استان آذربای

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2043 6
  استان اردبیل

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2044 7
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2045 1
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2046 2
  استان بوشهر

 -وبختیـاری   مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحـال         کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2047 3
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2048 4
  خدمت استان خراسان شمالی

حـل   م -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2049 5
  خدمت استان خراسان جنوبی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  1  1  --  2  الکترونیک-دبیر فنی برق  2050 6
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2051 7
  استان خوزستان

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-فنی برق دبیر  2052 1
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  مرد  --  -  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2053 2
  استان سمنان

 -داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان          مخصوص    کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2054 3
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک–دبیر فنی برق  2055 4
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -ن  مخصوص داوطلبان بومی استان تهـرا       کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک–دبیر فنی برق  2056 5
  شهر تهران
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نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان فـارس         کارشناسی  1  1  --  2  لکترونیک ا-دبیر فنی برق  2057 6
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2058 7
  استان قزوین

 محل خدمت استان    -ستان قم   مخصوص داوطلبان بومی ا     کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2059 1
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2060 2 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2061 3
  استان کرمان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2062 4
  خدمت استان کرمانشاه

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد           کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2063 5
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        کارشناسی  مرد  --  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2064 6
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2065 7
  استان گیالن

 محل خـدمت    -تان    مخصوص داوطلبان بومی استان لرس      کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک-دبیر فنی برق  2066 1
  استان لرستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2067 2
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2068 3
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک- دبیر فنی برق 2069 4 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان هرمزگان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  مرد  --  --  1   الکترونیک–دبیر فنی برق  2070 5
  استان همدان

 محـل خـدمت     -بان بـومی اسـتان یـزد        مخصوص داوطل   کارشناسی  1  1  --  2   الکترونیک-دبیر فنی برق  2071 6
  استان یزد

 -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی              کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2072 7
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2073 1
  ستان آذربایجان غربیخدمت ا

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2074 2
  استان اردبیل

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2075 3
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2076 4
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2077 5
  استان بوشهر

 - مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحـال وبختیـاری         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2078 6
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2079 7
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2080 1
  ان جنوبیخدمت استان خراس

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2081 2
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2082 3
  استان خوزستان

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2083 4
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2084 5
  استان سمنان

 -  مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2085 6
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2086 7
  شهر تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2087 1
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان فـارس         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2088 2
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2089 3
  استان قزوین

 محل خدمت استان    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2090 4
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2091 5 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2092 6
  استان کرمان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  ردم  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2093 7
  خدمت استان کرمانشاه

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد           کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2094 1
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محل خـدمت    -لبان بومی استان گلستان     مخصوص داوط   کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2095 2
  استان گلستان
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رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت–دبیر فنی برق  2096 3
  استان گیالن

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2097 4
  استان لرستان

 محــل -داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران  مخــصوص   کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2098 5
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2099 6
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2100 7 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  گانخدمت استان هرمز

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2101 1
  استان همدان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان یـزد           کارشناسی  مرد  --  --  2   قدرت-دبیر فنی برق  2102 2
  استان یزد

 -داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی           مخصوص    کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2103 3
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2104 4
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت     -ومی استان اردبیل    مخصوص داوطلبان ب    کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2105 5
  استان اردبیل

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2106 6
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2107 7
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2108 1
  استان بوشهر

 -مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحـال وبختیـاری           کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2109 2
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  مرد  --  --  1  تمان ساخ-دبیر فنی عمران  2110 3
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2111 4
  خدمت استان خراسان جنوبی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         ارشناسیک  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2112 5
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  مرد  --  -  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2113 6
  استان خوزستان

 محـل خـدمت    -ان زنجـان    مخصوص داوطلبان بومی است     کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2114 7
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2115 1
  استان سمنان

 -مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان             کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2116 2
  بلوچستانمحل خدمت استان سیستان و

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2117 3
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2118 4
  شهر تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان فـارس         کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2119 5
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2120 6
  استان قزوین

حل خدمت استان    م -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2121 7
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2122 1 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2123 2
  استان کرمان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  مرد  --  --  1  مان ساخت-دبیر فنی عمران  2124 3
  خدمت استان کرمانشاه

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد           کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2125 4
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2126 5
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2127 6
  استان گیالن

 محل خـدمت    -ن    مخصوص داوطلبان بومی استان لرستا      کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2128 7
  استان لرستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2129 1
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2130 2
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  مرد  --  --  1   ساختمان- عمران دبیر فنی 2131 3 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان هرمزگان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  مرد  --  -  1   ساختمان-دبیر فنی عمران  2132 4
  استان همدان

 محـل خـدمت     - داوطلبان بـومی اسـتان یـزد         مخصوص  کارشناسی  مرد  --  --  2   ساختمان-دبیر فنی عمران  2133 5
  استان یزد

 -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی              کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2134 6
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی
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   تهران–وزش وپرورش  وابسته به وزارت آم–دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه              22ادامه جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2135 7
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-بیرفنی مکانیکد 2136 1
  استان اردبیل

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2137 2
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2138 3
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2139 4
  استان بوشهر

 -ل وبختیـاری    مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحـا       کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2140 5
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2141 6
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -بی  مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـو        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2142 7
  خدمت استان خراسان جنوبی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2143 1
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2144 2
  وزستاناستان خ

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2145 3
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2146 4
  استان سمنان

 -مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان             کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2147 5
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2148 6
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         سیکارشنا  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2149 7
  شهر تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان فـارس         کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2150 1
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2151 2
  استان قزوین

 محل خدمت استان    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2152 3
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2153 4 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2154 5
  استان کرمان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2155 6
  خدمت استان کرمانشاه

 -بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد       مخصوص داوطلبان     کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2156 7
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2157 1
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -الن  مخصوص داوطلبان بومی استان گـی       کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2158 2
  استان گیالن

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  مرد  --  --  2  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2159 3
  استان لرستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2160 4
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-بیرفنی مکانیکد 2161 5
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2162 6 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان هرمزگان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2163 7
  استان همدان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان یـزد           کارشناسی  مرد  --  --  1  ساخت وتولید-دبیرفنی مکانیک 2164 1
  استان یزد

 -شـرقی   مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان            کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2165 2
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2166 3
  خدمت استان آذربایجان غربی

دمت  محـل خـ    -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2167 4
  استان اردبیل

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2168 5
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2169 6
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  مرد  --  --  1  انیک خودرومک-دبیرفنی مکانیک 2170 7
  استان بوشهر

 -مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحـال وبختیـاری           کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2171 1
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2172 2
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2173 3
  خدمت استان خراسان جنوبی
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   تهران– وابسته به وزارت آموزش وپرورش – دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیتادامه              22ادامه جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2174 4
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2175 5
  استان خوزستان

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2176 6
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-نی مکانیکدبیرف 2177 7
  استان سمنان

 -مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان             کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2178 1
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2  خودرومکانیک -دبیرفنی مکانیک 2179 2
  شهر تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2180 3
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -لبان بومی استان فـارس      مخصوص داوط   کارشناسی  مرد  --  --  2  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2181 4
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2182 5
  استان قزوین

 محل خدمت استان    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2183 6
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2184 7 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2185 1
  استان کرمان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2186 2
  خدمت استان کرمانشاه

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد           کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2187 3
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        ارشناسیک  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2188 4
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2189 5
  استان گیالن

 محل خـدمت    -ان    مخصوص داوطلبان بومی استان لرست      کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2190 6
  استان لرستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2191 7
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2192 1
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-بیرفنی مکانیکد 2193 2 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان هرمزگان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  مرد  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2194 3
  استان همدان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان یـزد           کارشناسی  ردم  --  --  1  مکانیک خودرو-دبیرفنی مکانیک 2195 4
  استان یزد

 -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی              کارشناسی  4  4  8  --  دبیری ریاضی 2196 5
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان          کارشناسی  مرد  --  19  --  دبیری ریاضی 2197 6
  ان اصفهاناست

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  2  2  4  --  دبیری ریاضی 2198 7
  استان ایالم

 -مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیـاری           کارشناسی  3  2  --  5  دبیری ریاضی 2199 1
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محل خدمت   -وطلبان بومی استان خوزستان     مخصوص دا   کارشناسی  2  3  --  5  دبیری ریاضی 2200 2
  استان خوزستان

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  3  2  --  5  دبیری ریاضی 2201 3
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  3  1  --  4  دبیری ریاضی 2202 4
  استان سمنان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         رشناسیکا  7  1  --  8  دبیری ریاضی 2203 5
  شهرستانهای تهران

 محل خدمت استان    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  -  --  3  دبیری ریاضی 2204 6
  قم

ــومی اســتان کردســتان    کارشناسی  2  3  --  5  دبیری ریاضی 2205 7 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان کردستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان کرمانــشاه    کارشناسی  2  3  --  5  یاضیدبیری ر 2206 1
  خدمت استان کرمانشاه

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  مرد  --  7  --  دبیری ریاضی 2207 2
  استان گیالن

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  1  3  --  4  دبیری ریاضی 2208 3
  استان لرستان

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران        کارشناسی  9  1  10  --  دبیری ریاضی 2209 4
  استان مازندران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  2  4  --  6  دبیری ریاضی 2210 5
  استان همدان

 محـل خـدمت     -ن همدان   مخصوص داوطلبان بومی استا     کارشناسی  1  1  2  --  دبیری ریاضی 2211 6
  استان همدان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیـل       کارشناسی  --  زن  1  --  دبیری فیزیک 2212 7
  استان اردبیل
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   تهران– وابسته به وزارت آموزش وپرورش –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه              22ادامه جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  13  --  دبیری فیزیک 2213 1
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  1  1  --  2  دبیری فیزیک 2214 2
  ایالماستان 

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان بوشـهر         کارشناسی  2  3  5  --  دبیری فیزیک 2215 3
  استان بوشهر

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  5  3  --  8  دبیری فیزیک 2216 4
  استان خوزستان

محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان زنجـان         کارشناسی  4  2  --  6  دبیری فیزیک 2217 5
  استان زنجان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان        کارشناسی  2  1  --  3  دبیری فیزیک 2218 6
  استان سمنان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان تهـران         کارشناسی  10  2  --  12  دبیری فیزیک 2219 7
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -ومی استان قـزوین     مخصوص داوطلبان ب    کارشناسی  3  1  --  4  دبیری فیزیک 2220 1
  استان قزوین

   محل خدمت استان قم–مخصوص داوطلبان بومی استان قم   کارشناسی  مرد  --  --  4  دبیری فیزیک 2221 2

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان      کارشناسی  1  4  5  --  دبیری فیزیک 2222 3
  استان کردستان

 محل خدمت   - داوطلبان بومی استان کرمانشاه      مخصوص  کارشناسی  3  2  5  --  دبیری فیزیک 2223 4
  استان کرمانشاه

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویـه وبویراحمـد           کارشناسی  1  4  5  --  دبیری فیزیک 2224 5
  محل خدمت استان کهگیلویه وبویراحمد

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  مرد  --  --  1  دبیری فیزیک 2225 6
   مرکزیاستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان همدان        کارشناسی  2  4  6  --  دبیری فیزیک 2226 7
  استان همدان

 
  تبریز –معلم آذربایجان دانشگاه تربیت 

 -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربایجـان شـرقی              کارشناسی  9  12  --  21  دبیری ریاضی 2227 1
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  7  11  --  18  ضیدبیری ریا 2228 2
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  3  8  --  11  دبیری ریاضی 2229 3
  استان اردبیل

 -جـان شـرقی     مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان آذربای         کارشناسی  8  10  --  18  دبیری فیزیک 2230 4
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی    کارشناسی  4  8  --  12  دبیری فیزیک 2231 5
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل        کارشناسی  2  3  --  5  دبیری فیزیک 2232 6
  استان اردبیل

  
  ) محل تحصیل حصارک کرج(معلم تهران دانشگاه تربیت 

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان      کارشناسی  مرد  --  --  5  دبیری ریاضی 2233 7
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان ایـالم          کارشناسی  1  2  --  3  دبیری ریاضی 2234 1
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -داوطلبان بومی استان بوشـهر      مخصوص    کارشناسی  1  1  --  2  دبیری ریاضی 2235 2
  استان بوشهر

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان قـزوین         کارشناسی  4  1  --  5  دبیری ریاضی 2236 3
  استان قزوین

   محل خدمت استان قم-مخصوص داوطلبان بومی استان قم   کارشناسی  مرد  --  --  2  دبیری ریاضی 2237 4

 -مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویـه وبویراحمـد           یکارشناس  1  2  --  3  دبیری ریاضی 2238 5
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  مرد  --  --  5  دبیری ریاضی 2239 6
  استان گیالن

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  --  زن  --  5  دبیری ریاضی 2240 7
  مت استان مازندرانخد

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  3  2  --  5  دبیری ریاضی 2241 1
  استان مرکزی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیـاری           کارشناسی  2  3  --  5  دبیری فیزیک 2242 2
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        کارشناسی  2  4  --  6  دبیری فیزیک 2243 3
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گـیالن         کارشناسی  4  2  --  6  دبیری فیزیک 2244 4
 استان گیالن

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  3  3  --  6  دبیری فیزیک 2245 5
  استان لرستان

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان مازنــدران     کارشناسی  3  3  --  6  دبیری فیزیک 2246 6
  خدمت استان مازندران

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی     کارشناسی  2  2  --  4  دبیری فیزیک 2247 7
  استان مرکزی

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  3  4  --  7  دبیری فیزیک 2248 1 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  گانخدمت استان هرمز

  
  
  معلم سبزواردانشگاه تربیت 

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  6  3  --  9  دبیری ریاضی 5641 6
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  7  3  --  10  دبیری ریاضی 5642 7
  خدمت استان خراسان جنوبی
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      ادامه دانشگاه تربیت معلم سبزوار          22ه ادامه جدول شمار
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  11  5  --  16  دبیری ریاضی 5643 1
  خدمت استان خراسان رضوی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان             کارشناسی  5  5  --  10  دبیری ریاضی 5644 2
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان فـارس         کارشناسی  4  4  --  8  دبیری ریاضی 5645 3
  استان فارس

 محـل خـدمت     -استان کرمان   مخصوص داوطلبان بومی      کارشناسی  مرد  --  --  8  دبیری ریاضی 5646 4
  استان کرمان

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان        کارشناسی  2  4  --  6  دبیری ریاضی 5647 5
  استان گلستان

ــومی اســتان هرمزگــان    کارشناسی  3  3  --  6  دبیری ریاضی 5648 6 ــان ب  محــل -مخــصوص داوطلب
  خدمت استان هرمزگان

 محـل خـدمت     -وص داوطلبان بـومی اسـتان یـزد         مخص  کارشناسی  4  3  --  7  دبیری ریاضی 5649 7
  استان یزد

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  4  2  --  6  دبیری فیزیک 5650 1
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  4  2  --  6  دبیری فیزیک 5651 2
  خدمت استان خراسان جنوبی

 محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی         کارشناسی  5  1  --  6  دبیری فیزیک 5652 3
  خدمت استان خراسان رضوی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان سیـستان وبلوچـستان             کارشناسی  3  3  --  6  دبیری فیزیک 5653 4
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محـل خـدمت     -بان بومی استان فـارس      مخصوص داوطل   کارشناسی  2  3  --  5  دبیری فیزیک 5654 5
  استان فارس

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان        کارشناسی  4  2  --  6  دبیری فیزیک 5655 6
  استان کرمان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان یـزد           کارشناسی  3  2  --  5  دبیری فیزیک 5656 7
 استان یزد

  
  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 

 محـل   - مازنـدران مخصوص داوطلبان بومی اسـتان        کارشناسی 4 2  ــ  6  زیکفیدبیری 4492 5
  مازندرانخدمت استان 

 محــل -گــیالنمخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان  کارشناسی 1 1 ــ 2 دبیری فیزیک4493 6
  گیالنخدمت استان 

 محـل   -گلـستان مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان         کارشناسی  مرد ــ ــ  1 دبیری فیزیک4494 7
  گلستان خدمت استان

 محــل -تهــرانمخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان  کارشناسی  مرد ــ ــ  8 دبیری فیزیک4495 1
  تهراناستان شهرستانهای خدمت 

 -خراسـان شـمالی   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی 1  1 ــ  2 دبیری فیزیک4496 2
  خراسان شمالیمحل خدمت استان 

 -خراسـان رضـوی   طلبان بومی اسـتان     مخصوص داو  کارشناسی  8  3 ــ  11 دبیری فیزیک4497 3
  خراسان رضویمحل خدمت استان 

 محــل -زنجــانمخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان  کارشناسی  1  1 ــ  2 دبیری فیزیک4498 4
 زنجانخدمت استان 

 محـل   -اصـفهان مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان         کارشناسی  مرد  - ــ  2 دبیری فیزیک4499 5
 اصفهانخدمت استان 

 محل خدمت   -ایالممخصوص داوطلبان بومی استان      کارشناسی 1  1 ــ  2 دبیری فیزیک4500 6
 ایالماستان 

ــتان   کارشناسی  3  2 ــ  5 دبیری فیزیک4501 7 ــومی اس ــان ب ــصوص داوطلب ــال و مخ چهارمح
  چهارمحال و بختیاری محل خدمت استان -بختیاری

 -خراسـان جنـوبی   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  1  2 ــ  3 دبیری فیزیک4502 1
 خراسان جنوبیمحل خدمت استان 

مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خوزسـتان ـ محـل      کارشناسی  3  3 ــ  6 دبیری فیزیک4503 2
 خدمت استان خوزستان 

  
  

  دار وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی های تحصیلی ستاره  رشته23جدول شماره 
  ) دار ستاره( وابسته به وزارت آموزش و پرورش –) شریعتی(ران تهران ای دخت دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه  

رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل خـدمت   -ان شرقی  مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایج      کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5729 3
  استان آذربایجان شرقی

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی         کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5730 4
  استان آذربایجان غربی

خـدمت اسـتان     محـل    -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان اردبیـل          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5731 5
  اردبیل

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان اصـفهان         کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5732 6
  اصفهان

   محل خدمت استان ایالم-مخصوص داوطلبان بومی استان ایالم   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5733 7
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان بوشـهر          کارشناسی  --  زن  --  1  )*م افزارنر(مهندسی کامپیوتر 5734 1

  بوشهر
 محـل  -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان چهارمحـال وبختیـاری            کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5735 2

  خدمت استان چهارمحال و بختیاری
 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5736 3

  استان خراسان شمالی
 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5737 4

  استان خراسان جنوبی
 محـل خـدمت     -خصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی        م  کارشناسی  --  زن  --  1 )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5738 5

 استان خراسان رضوی
 )دار ستاره( وابسته به وزارت آموزش و پرورش –) شریعتی(ای دختران تهران  ادامه دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه       23ادامه جدول شماره 
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رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  صیلیتح

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5739 6
  خوزستان

تان  محـل خـدمت اسـ      -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان زنجـان          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5740 7
  زنجان

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان سـمنان          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5741 1
  سمنان 

 محـل  -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان سیـستان وبلوچـستان               کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5742 2
  خدمت استان سیستان وبلوچستان

   محل خدمت شهر تهران-مخصوص داوطلبان بومی استان تهران   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(سی کامپیوترمهند 5743 3
 محل خدمت شهرستانهای –مخصوص داوطلبان بومی استان تهران   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5744 4

  تهران
   محل خدمت استان فارس-مخصوص داوطلبان بومی استان فارس   ناسیکارش  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5745 5
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان قـزوین          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5746 6

  قزوین
   استان قم محل خدمت-مخصوص داوطلبان بومی استان قم   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5747 7
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان        کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5748 1

  کردستان
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان کرمـان          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5749 2

  کرمان
 محل خـدمت اسـتان      -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه          کارشناسی  --  زن  --  1  )*رنرم افزا(مهندسی کامپیوتر 5750 3

  کرمانشاه
 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان کهکیلویـه وبویراحمـد              کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5751 4

  خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان گلـستان         کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5752 5

  گلستان
   محل خدمت استان گیالن-مخصوص داوطلبان بومی استان گیالن   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5753 6
 محـل خـدمت اسـتان       -ن لرسـتان      مخصوص داوطلبان بومی استا     کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5754 7

  لرستان
 محل خـدمت اسـتان      -مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5755 1

  مازندران
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکـزی         کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5756 2

  مرکزی
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان        کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5757 3

  هرمزگان
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان همـدان          کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5758 4

  همدان
   محل خدمت استان یزد-مخصوص داوطلبان بومی استان یزد   کارشناسی  --  زن  --  1  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5759 5
 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی        کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5760 6

  استان آذربایجان شرقی
 محـل خـدمت     -ی  مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غرب       کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5761 7

  استان آذربایجان غربی
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان اردبیـل          کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5762 1

  اردبیل
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان اصـفهان         کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5763 2

  اصفهان
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5764 3

  خوزستان
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان زنجـان          کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5765 4

  زنجان
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان سـمنان          کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5766 5

  منان س
   محل خدمت شهر تهران-مخصوص داوطلبان بومی استان تهران   کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5767 6
 محل خدمت شهرستانهای –مخصوص داوطلبان بومی استان تهران   کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5768 7

  تهران
   محل خدمت استان فارس-می استان فارس مخصوص داوطلبان بو  کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5769 1
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان قـزوین          کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری  5770 2

  قزوین
   محل خدمت استان قم-مخصوص داوطلبان بومی استان قم   کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5221 6
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان        اسیکارشن  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5222 7

  کردستان
 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان کهکیلویـه وبویراحمـد              کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5223 1

  خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد
 محـل خـدمت اسـتان       -ن  مخصوص داوطلبان بومی استان گلـستا       کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5224 2

  گلستان
   محل خدمت استان گیالن-مخصوص داوطلبان بومی استان گیالن   کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5225 3
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان لرسـتان           کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5226 4

  لرستان
 محل خـدمت اسـتان      -مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران          سیکارشنا  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5227 5

  مازندران
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکـزی         کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5228 6

  مرکزی
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان همـدان          کارشناسی  -- زن  --  1  *مهندسی معماری 5229 7

  همدان
   محل خدمت استان یزد-مخصوص داوطلبان بومی استان یزد   کارشناسی  --  زن  --  1  *مهندسی معماری 5230 1
 محل خـدمت    –مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی         کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5231 2

  استان آذربایجان شرقی
 محـل خـدمت اسـتان    -ان آذربایجـان غربـی   مخصوص داوطلبان بـومی اسـت     کارشناسی  --  زن  --  1 *حسابداری 5232 3

  آذربایجان غربی

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان اردبیـل          کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5233 4
  اردبیل

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان اصـفهان         کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5234 5
  اصفهان

   محل خدمت استان ایالم-مخصوص داوطلبان بومی استان ایالم   کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5235 6
 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان بوشـهر          کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5236 7

  بوشهر
 محـل  -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان چهارمحـال وبختیـاری            کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5237 1

  ارمحال و بختیاریخدمت استان چه
 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شـمالی          کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5238 2

  استان خراسان شمالی
 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنـوبی          کارشناسی  --  زن  --  1  *حسابداری 5239 3

  استان خراسان جنوبی
 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضـوی          اسیکارشن  --  زن  --  1  *حسابداری 5240 4

  استان خراسان رضوی
  ) دار ستاره (حصارک کرجمحل تحصیل ـ  دانشگاه تربیت معلم تهران  

 محــل -مخـصوص داوطلبـان بـومی اسـتان تهـران        کارشناسی  3  2  --  5  )*نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2249 2
 خدمت شهر تهران

 محــل -مخـصوص داوطلبـان بـومی اسـتان تهـران        کارشناسی  3  2  --  5  )*نرم افزار(امپیوترمهندسی ک 2250 3
  خدمت شهرستانهای تهران

  
  

  چهارمقسمت 
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 های محروم در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی های تحصیلی استان رشته
 •استان ایالم                          24جدول شماره 

رقم   جنس پذیرش  فیت پذیرشظر
نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

وابـسته بـه    -دانشکده فنـی ومهندسـی اراک        کارشناسی مرد -- -- 6 )قدرت(مهندسی برق  1841 7
 دانشگاه علم وصنعت ایران

 دانشگاه اراک کارشناسی مرد -- -- 12 )صنایع پلیمر(مهندسی شیمی  1836 2
 کرمانشاه-دانشگاه رازی  کارشناسی مرد -- -- 3 )الکترونیک (مهندسی برق  1837 3

4 1838 
ــک   ــی مکانی ــرارت  -مهندس ــک درح مکانی

 اهواز-دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی مرد -- -- 3 وسیاالت

 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی 1 -- -- 1 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1839 5

6 1840 
ــی م ــک مهندس ــی  -کانی ــک درطراح مکانی

 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی مرد -- -- 2 جامدات

  
 •استان بوشهر

 دانشگاه شیراز کارشناسی مرد -- -- 1 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1854 6
 دانشگاه شیراز کارشناسی 2 1 -- 3 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1853 5
 دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز کارشناسی 1 1 -- 2 منابع نفتبهره برداری از-مهندسی نفت  1855 7
 دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز کارشناسی مرد -- -- 2 حفاری-مهندسی استخراج نفت  1856 1
 دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز کارشناسی مرد -- -- 2 مخازن نفت-مهندسی نفت  1857 2
 دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت آبادان کارشناسی مرد -- -- 2 تشاف نفتمهندسی اک 1858 3
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مرد زن -- 1 بیومتریال-مهندسی پزشکی  1859 4
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مرد زن -- 1 بیوالکتریک-مهندسی پزشکی  1860 5
 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی مرد -- -- 1 مهندسی رباتیک 1861 6
 دانشگاه صنعتی شیراز کارشناسی IT( 2 -- 1 1(مهندسی فناوری اطالعات 1862 7
 دانشگاه یزد گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی 1 1 -- 2 علوم اقتصادی 1863 1

  
 •بختیاریو استان چهارمحال 

 همدان-دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی مرد زن -- 1 عمران-مهندسی عمران  1864 2
ــ کارشناسی مرد زن -- 2 دبیری ریاضی 1865 3  )تهــران(شگاه تربیــت دبیرشــهیدرجایی دان

 وابسته به وزارت آموزش وپرورش
ــ کارشناسی مرد زن -- 2 دبیری فیزیک 1866 4  )تهــران(شگاه تربیــت دبیرشــهیدرجایی دان

 وابسته به وزارت آموزش وپرورش
 دانشگاه تفرش کارشناسی مرد زن -- 1 )الکترونیک (مهندسی برق  1867 5
 دانشگاه تفرش کارشناسی مرد زن -- 2 نقشه برداری-مهندسی عمران  1868 6
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1869 7
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مرد زن -- 2 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1870 1
 دانشگاه کاشان کارشناسی مرد زن -- 2 استخراج معدن-مهندسی معدن  1871 2
دانشگاه هنر محل تحصیل کرج وتهـران مـی          کارشناسی مرد زن -- 1 مهندسی شهرسازی 1872 3

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
  

 • استان سیستان وبلوچستان
دانشگاه تبریز محل تحصیل آموزشکده فنـی        کاردانی مرد -- -- 1 نهای بتنیساختما-کاردان فنی عمران  1873 4

 مرند
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی --  زن -- 1 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1874 5
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی -- زن -- IT( 1(مهندسی فناوری اطالعات 1875 6
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی مرد -- -- 1 لوم کامپیوترع 1876 7
 تبریز-دانشگاه صنعتی سهند کارشناسی مرد -- -- 1 )بیوالکتریک (مهندسی پزشکی-مهندسی برق 1877 1
 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی مرد -- -- 1 مهندسی رباتیک 1878 2
 تهران-دانشگاه علم وصنعت ایران  رشناسیکا مرد -- -- 1 مهندسی حمل ونقل ریلی 1879 3

  
 •استان کردستان

 دانشگاه ارومیه کارشناسی مرد زن -- 2 استخراج معدن-مهندسی معدن  1880 4
 همدان-دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی مرد زن -- 4 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1881 5
 دانشگاه صنعتی همدان ناسیکارش مرد زن -- 4 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1882 6
 سنندج-دانشگاه کردستان  کارشناسی مرد زن -- 2 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  1883 7
 سنندج-دانشگاه کردستان  کارشناسی مرد -- -- IT( 3(مهندسی فناوری اطالعات 1884 1
 رشت-الن دانشگاه گی کارشناسی مرد زن -- 2 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  1885 2
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی  کارشناسی مرد زن -- 2 )صنایع غذایی (مهندسی شیمی  1886 3

  
 •استان کرمانشاه

 همدان-دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی 1 1 -- 2 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1842 1
 ریدانشگاه تبریز گرایش اقتصادنظ کارشناسی 1 1 -- 2 علوم اقتصادی 1843 2
 کرمانشاه-دانشگاه رازی  کارشناسی 2 1 -- 3 )صنایع پتروشیمی (مهندسی شیمی  1844 3
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی 1 1 -- 2 بیوالکتریک-مهندسی پزشکی  1845 4
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مرد -- -- 2 مهندسی نفت 1846 5
 تهران-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  کارشناسی مرد -- -- 2 یدصنعتیتول-مهندسی صنایع  1847 6
 تبریز-دانشگاه صنعتی سهند کارشناسی 1 1 -- 2  صنایع گاز-مهندسی شیمی 1848 7
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 •کرمانشاهاستان ادامه                         24جدول شماره ادامه 
رقم   ذیرشجنس پ  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 تهران-دانشگاه صنعتی شریف  کارشناسی 1 1 -- 2 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1849 1
 تهران-دانشگاه صنعتی شریف  کارشناسی IT( 2 -- 1 1(مهندسی فناوری اطالعات 1850 2
یع طراحـی فرآینـدهای صـنا     (مهندسی شیمی  1851 3

 تهران-دانشگاه علم وصنعت ایران  کارشناسی 1 1 -- 2 )صنایع شیمیایی معدنی-نفت
 دزفول-مجتمع آموزش عالی جندی شاپور کارشناسی 1 1 -- 2 )صنایع غذایی(مهندسی شیمی  1852 4

 •استان کهگیلویه وبویراحمد  
طراحـی فرآینـدهای صـنایع      (مهندسی شیمی    1899 2

 دانشگاه اصفهان شناسیکار مرد -- -- 1 )...نفت
 دانشگاه تفرش کارشناسی مرد -- -- 2 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1900 3
 دانشگاه تفرش کارشناسی مرد -- -- 1 نقشه برداری-مهندسی عمران  1901 4
 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس  کارشناسی 2 1 -- 3 )مخابرات(مهندسی برق 1902 5
 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس  رشناسیکا 1 1 -- 2 آمار 1903 6
   تهران-دانشگاه شاهد کارشناسی 2 1 -- 3 مهندسی پزشکی بالینی 1904 7
 دانشگاه شهرکرد کارشناسی مرد 0 -- 1 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1905 1
 نظری اداهواز گرایش اقتص-دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی --  زن -- 1 علوم اقتصادی 1906 2
 دانشگاه شیراز کارشناسی مرد -- -- 1 )قدرت(مهندسی برق  1907 3
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مرد -- -- 2 استخراج معدن-مهندسی معدن  1908 4
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی IT( 2 -- 1 1(مهندسی فناوری اطالعات 1909 5
 تهران–دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  کارشناسی 1 1 -- 2 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1910 6
 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی 1 2 -- 3 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1911 7
 دانشگاه صنعتی شیراز کارشناسی 1 1 -- 2 )الکترونیک (مهندسی برق  1912 1
  صنعتی شیرازدانشگاه کارشناسی مرد -- -- 1 )کنترل(مهندسی برق  1913 2
 تهران-دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناسی 1 1 -- 2 مدیریت جهانگردی 1914 3
 دانشگاه قم کارشناسی 1 1 -- 2 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع 1915 4
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی  کارشناسی --  زن -- 1 روانشناسی عمومی 1916 5
 دانشگاه هنراصفهان کارشناسی مرد -- -- 1 مهندسی معماری 1917 6
 دانشگاه یزد گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد -- -- 1 علوم اقتصادی 1918 7

) ره(مينـي  ضمناً محل تحصيل در دانشگاه شاهد در مجاورت مرقـد مطهـر حـضرت امـام خ          . شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد در فصل اول اين دفترچه راهنما درج شده است               -
  .باشد مي

  •استان لرستان
وابـسته بـه    -دانشکده فنـی ومهندسـی اراک        کارشناسی 2 2 -- 4 )قدرت(مهندسی برق  1956 3

 دانشگاه علم وصنعت ایران
وابـسته بـه    -دانشکده فنـی ومهندسـی اراک        کارشناسی مرد -- -- 1 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  1957 4

 دانشگاه علم وصنعت ایران
 دانشگاه تبریز کارشناسی مرد -- 1 -- مهندسی فضای سبز 1925 7
 دانشگاه تفرش کارشناسی 2 1 -- 3 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  1926 1
 •تهران -دانشگاه شاهد کارشناسی 1 1 -- 2 مهندسی پزشکی بالینی 1928 3
  دانشگاه شهرکرد کارشناسی 2 2 -- 4 )الکترونیک (مهندسی برق  1929 4
 دانشگاه شهرکرد کارشناسی 1 1 -- 2 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1930 5
 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی 1 1 -- 2 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1938 6
–دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسـی        کارشناسی 1 1 -- 2 تجزیه وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  1939 7

 رانته
 تهران-دانشگاه صنعتی شریف  کارشناسی IT( 2 -- 1 1(مهندسی فناوری اطالعات 1940 1
 دانشگاه صنعتی همدان کارشناسی 1 1 -- 2 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1941 2
 دانشگاه کاشان کارشناسی 1 1 -- 2 )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  1942 3
 دانشگاه کاشان کارشناسی 1 1 -- 2 )م افزارنر(مهندسی کامپیوتر 1943 4
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی  کارشناسی 1 1 -- 2 روانشناسی عمومی 1948 2
 دانشگاه هنراصفهان کارشناسی 2 2 -- 4 مهندسی معماری 1949 3
 دانشگاه یاسوج گرایش محض کارشناسی 3 3 6 -- ریاضی 1950 4

ضمناً محل تحصيل در دانشگاه شاهد در مجاورت مرقـد مطهـر حـضرت              . گاه شاهد در فصل اول اين دفترچه راهنما درج شده است          شرايط و ضوابط اختصاصي دانش     -
  .باشد مي) ره(امام خميني 

  
 •استان هرمزگان

وابـسته بـه    -دانشکده فنـی ومهندسـی اراک        کارشناسی مرد -- -- 2 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  1967 7
 ت ایراندانشگاه علم وصنع

 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی -- زن -- 2 )مخابرات(مهندسی برق  1958 5
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی 1 1 -- 2 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1959 6
 زاهدان- دانشگاه سیستان وبلوچستان کارشناسی مرد -- -- 4 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1960 7
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی مرد -- -- 2 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  1961 1
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی -- زن -- 1 مهندسی معماری 1962 2
 تبریز-دانشگاه صنعتی سهند کارشناسی مرد -- 1 -- )صنایع پاالیش (مهندسی شیمی  1963 3
 دانشگاه صنعتی شیراز کارشناسی مرد -- -- 1 )کنترل(هندسی برق م 1964 4
ــنایع  1965 5 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

 تهران-دانشگاه علم وصنعت ایران  کارشناسی 1 1 -- 2 سیستمها
  نظری مشهد گرایش اقتصاد-دانشگاه فردوسی  کارشناسی 1 1 -- 2 علوم اقتصادی 1966 6
 دزفول-مجتمع آموزش عالی جندی شاپور کارشناسی -- زن -- 1 )صنایع غذایی(مهندسی شیمی  1968 1
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 •شهرستان بروجرد                        24ادامه جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن -- 1 لیدصنعتیتو-مهندسی صنایع  1951 5
 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن -- 1 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 1952 6
 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن -- 1 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1953 7
 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن -- 1 مهندسی معماری 1955 2
ردم زن -- 1 ریاضی 1944 5  خرم آباد گرایش محض-دانشگاه لرستان  کارشناسی 
 خرم آباد-دانشگاه لرستان  کارشناسی مرد زن -- 1 آب-مهندسی کشاورزی  1946 7
 خرم آباد-دانشگاه لرستان  کارشناسی مرد زن -- 1 مدیریت بازرگانی 1947 1
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران  یکارشناس مرد زن -- 1 سیاالت مکانیک درحرارت و-مهندسی مکانیک  1935 3
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  1936 4
 دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1937 5
  اصفهاندانشگاه کارشناسی مرد زن -- 1 )طراحی فرآیندهای صنایع نفت (مهندسی شیمی  1920 2
 دانشگاه اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1921 3

2 1927 
ــک   ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

 کرمانشاه-دانشگاه رازی  کارشناسی مرد زن -- 1 جامدات

 دانشگاه ایالم کارشناسی مرد زن -- 1 حسابداری 1923 5
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی مرد زن -- 1 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1932 7

 کارشناسی مرد زن -- 1 عمران-مهندسی عمران  1933 1
ــهیدچمران   ــشگاه ش ــصوص  -دان ــواز مخ اه

محـل تحـصیل    -داوطلبان شهرستان بروجـرد   
 .دانشکده منابع طبیعی بهبهان می باشد

  
  •شهرستان بم

 دانشگاه صنعتی اصفهان  رشناسیکا مرد -- -- 1 )الکترونیک(مهندسی برق  1887 4
 دانشگاه شیراز  کارشناسی مرد -- -- 1  عمران-مهندسی عمران 1891 1
 دانشگاه شهید باهنر کرمان  کارشناسی -- زن -- 1 مهندسی معماری 1890 7
 دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی -- زن -- 1  مکانیک در طراحی جامدات-مهندسی مکانیک 1889 6
  زاهدان –دانشگاه سیستان و بلوچستان  کارشناسی مرد -- -- 1  مکانیک در طراحی جامدات-مهندسی مکانیک 1888 5
 دانشگاه شهید باهنر کرمان  کارشناسی مرد -- -- 1  آب-مهندسی کشاورزی 1898 1
 دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی -- زن -- 1  اقتصاد کشاورزی-مهندسی کشاورزی 1897 7

 دانشگاه اصفهان کارشناسی مرد -- -- 1  )افزار نرم( مهندسی کامپیوتر 2004 2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی مرد -- -- 1   استخراج معدن–مهندسی معدن  2005 3
  

  •شهرستان دورود
1 1919 

طراحـی فرآینـدهای صـنایع      (مهندسی شیمی   
 دانشگاه اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 )نفت 

 دانشگاه اصفهان کارشناسی مرد زن -- 1 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1922 4
 دانشگاه ایالم کارشناسی مرد زن -- 1 حسابداری 1924 6
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی مرد زن -- 1 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  1931 6

محل تحـصیل   -اهواز  -انشگاه شهیدچمران   د کارشناسی مرد زن -- 1 عمران-مهندسی عمران  1934 2
 .دانشکده منابع طبیعی بهبهان می باشد

 خرم آباد-دانشگاه لرستان  کارشناسی مرد زن -- 1 آب-مهندسی کشاورزی  1945 6
 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن -- 1 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 1954 1

  
 •شهرستان زرند

 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی مرد -- -- 1 )میایی معدنی صنایع شی(مهندسی شیمی  1892 2
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی مرد -- -- 1 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 1893 3
 مشهد-دانشگاه فردوسی  کارشناسی مرد -- -- 1 )قدرت(مهندسی برق  1894 4
 مشهد-دانشگاه فردوسی  ناسیکارش مرد -- -- 2 فیزیک 1895 5
  بندرعباس گرایش کاربردی-دانشگاه هرمزگان  کارشناسی 3 1 -- 4 ریاضی 1896 6

نیمسال مندرج در جداول فوق مطابق با رود و بروجرد وبم، زرند، دهای  های محروم و شهرستان های تحصیلی مورد نیاز استان  دانشجو در هر یک از رشتهنیمسال پذیرش •
  . باشد انشجو در رشته تحصیلی همنام در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری می دپذیرش
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  قسمت اول
  )علوم ریاضی و فنی( 1  در گروه آزمایشی عالی  دانشگاهها و مؤسسات آموزشمتمرکز  نیمه تحصیلی  های رشته برای کلیه  دانشجونحوه پذیرش 

، دانشجو  راهنما دفترچهاز    بخش در اینکه  های روزانه  دورهمتمرکز  نیمه به روش علوم ریاضی و فنی  آزمایشی   گروهی  تحصیلهای رشته در  دانشجو  پذیرش ظرفیت -
  .باشد  می نفر 2685جمعاً حدود پذیرند  می
 فهرست. گیرد  می متمرکز انجام  نیمه  روش  به گزینششته دارند،  تخصصی آن ر امتحان و یا  عملی    و آزمون ، معاینه  نظیر مصاحبه  اقداماتی  نیاز به  که هایی  رشته برای -

از دفترچه راهنما   بخش  این در  ذیربط  عالی   آموزش  سساتؤم در مذکور   تحصیلی   های رشته از   یک هر در دانشجو  پذیرش  ظرفیت و  شرایط  و ضوابط ها، رشته  گونه  این 
  .تاس  شده  درج

های روزانه، نوبت    دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب به  خود مجاز  آزمون  کارنامه اند و براساس  کرده  شرکت اختصاصی  و  عمومی آزمون  در که لبانی از داوط دسته آن- 
   آزمایشی  در گروههر دورهمتمرکز   نیمه ایه کدرشته   از مجموع  کدرشته2توانند حداکثر  می باشند،  مینور و یا مؤسسات غیرانتفاعی بر حسب کارنامه ، پیام)شبانه(دوم 

  . نمایند  متمرکز انتخاب های  بر کدرشته  مذکور، عالوه های ضوابط رشته  شرایط و  به را با توجهریاضی و فنی علوم 
و یا هر دو گروه ) زبانهای خارجی (5و یا گروه آزمایشی ) هنر (4   آزمایشی  در گروه  شرکت  متقاضی  کهعلوم ریاضی و فنی  آزمایشی   گروه  از داوطلبان  دسته  آن- تبصره

 از ) دوکدرشته (  محل  کدرشته2توانند حداکثر  باشند، می  مزبور می  آزمایشی گروه در   رشته  انتخاب به مجاز   آزمون  کارنامه براساس و اند نیز شده 5 و 4آزمایشی 
  اصلی آزمایشی متمرکز گروه نیمه   محل کدرشته بر دو  عالوه نیز راوه آزمایشی زبانهای خارجی یا هر دو گروه آزمایشی یا گرهنر   آزمایشی  گروه متمرکز نیمه  های رشته

 . نمایند  درج انتخابی  های  محل سایر کدرشته  همراه   به رشته   انتخاب فرم  در  اولویت ترتیب آنها را به  و کد انتخاب خود 
 مربوط  مورد نظر خود را از جداول) متمرکز  نیمه  کدرشته2حداکثر (متمرکز   نیمه  انتخابی های توانند کدرشته  می  تمایل الذکر در صورت ق فو  از داوطلبان هر یک -

 تا 1  از اولویت( دارند   عالقه  که ی متمرکز در هر اولویت های  سایرکدرشته همراه  به1385  سال تحصیلی   های  رشته  انتخاب در فرم   عالقه  اولویت  ترتیب  و به استخراج
 . نمایند درجمندرج در فصل پنجم این دفترچه راهنما  برابر دستورالعمل) 100
   هر رشته متمرکز تا چند برابر ظرفیت  نیمه های کدرشته از  هریک  شدگان  معرفی  اسامی فهرست متمرکز،  های  رشته  نهایی شدگان  پذیرفته  اسامی  از انتشار فهرست پس-

 مذکور را  های  یا کدرشته  کدرشته  که  داوطلبانی  از بین) این دفترچه راهنما درج شده استفصل اول  » الف«   در قسمت  کل نمره   محاسبه نحوه (  کل  نمره  به با توجه
 . خواهدشد  و اعالم اند استخراج  نموده انتخاب
 متمرکـز بـه      نیمـه   هـای   شرایط رشـته     واجدین   شوند، در ردیف    متمرکز پذیرفته    نیمه  های   از کدرشته   ، قبل    متمرکز انتخابی   شته در کدر    که   از داوطلبانی    دسته  آن - تبصره

متمرکـز     نیمـه   رشـته از کد   متمرکـز بعـد     در کدرشته   که داوطلبانی دیگر  عبارت   به. گیرند  متمرکز قرارنمی  نیمه   های   یا رشته   رشته  شدگان   معرفی   فهرست  منظور استخراج   
 لحاظ  متمرکز انتخابی  نیمه های  یا رشته  رشته  چند برابر ظرفیت    ضوابط در گزینش     به  با توجه   متمرکز قرار نگیرند    شدگان   پذیرفته   در ردیف    شوند و یا بطور کلی      پذیرفته

 .خواهند شد
  برای شود می منتشر   آنان  اسامی  فهرست  همراه  به  مربوط که  زمانی  برنامه  براساس  است  الزم دیمن  عالقه متمرکز، در صورت  نیمه های  از رشته  هریک شدگان معرفی -

 . نمایند  اقدام  گزینش  و دیگر مراحل  و یا علمی عملی  ، آزمون ، معاینه  در مصاحبه شرکت
   عمومی های  صالحیت  بررسی  و نتیجه  و یا علمی  عملی ، آزمون ، معاینه  مصاحبه  نتایج  به  مربوط و با توجه  اکتسابی  کل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهایی گزینش -

 . خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهایی  قبولشدگان  اسامی فهرست  و  ذیربط، انجام  توسط ارگان داوطلبان
 از   نوبت  یک  عنوان متمرکز، به  نیمه  تحصیلی های  از رشته  در هر یک نهایی  گزینش  و  عملی نیا آزمو  و  و معاینه  در مصاحبه  از موفقیت  پس  داوطلب  شدن پذیرفته-

 .گردد می  محسوب   وی برای   قبولی حداکثر دو نوبت
 نیز   جاری  سال  متمرکز آزمون  رشته شدگان  جزو پذیرفته چنانچه، گیرند می  قرار متمرکز نیمه  تحصیلی   های  از رشته  هریک شدگان  معرفی ردیف  در  که داوطلبانی -

 : نمایند  اقدام  ذیل2 و 1   تبصره  به توانند با توجه می ) رشته 2حداکثر( متمرکز  نیمه های  یا رشته  رشته  گزینش مراحل  در  شرکت  به  تمایل صورت در باشند
 .نمایند  تحصیل و  نام ثبت  متمرکز قبولی  رشتهدر   مقرر  در تاریخ است   الزم داوطلبان از  دسته این -1 تبصره
 پذیرفتـه  مـذکور     هـای   رشـته   یـا   رشته   گزینش  مختلف  مراحل در  و  کنند  اقدام    شده  معرفی  متمرکز  نیمه  های  رشته  یا  رشته  گزینش  مراحل   برای  که  صورتی در -2 تبصره

 هماننـد    گردد و با آنـان      می    تلقی » یکن  لم  کان« متمرکز  رشته در  آنان    قبلی  قبولی ،گردد  اعالم  متمرکز  نیمه  رشته   نهایی   انشدگ  پذیرفته  جزو  آنان   اسامی  فهرست و شوند 
  .شد خواهد رفتار   انتقالی دانشجویان

پذیرند،  متمرکز دانشجو می  نیمه  روش  به  جاری سال   آنها در آزمون  به ه وابست  عالی  آموزش سساتؤ م  که هایی ها و ارگان ها، سازمان  از وزارتخانه  هریک  رسمی پرسنل-
 و یا   یا سازمان  کد وزارتخانه شماره و    و نام  ذیربط داشته  و ارگان سازمان ،  در وزارتخانه  رسمی  خدمت  سابقه  تمام سال  سه حداقل 29/12/84   تا تاریخ درصورتیکه

  خواهند  و معرفی  گزینش داوطلبان  سایر  به  تا چهار برابر، نسبت  قبولی امکانباشند، با     نموده  مشخص سراسری   آزمون نام ثبت   را در تقاضانامه خود   خدمت  محل ارگان
 .شد
   نیمسال  بر حسب  پذیرش  ظرفیت،  رشته ، نام حصیلیت   کدرشته،  کنترل  رقم  ترتیب  به  راست  از سمت سساتؤ از م یک متمرکز هر  نیمه های  رشته  مربوط به در جداول -

 .  است  شده  درجتوضیحات و  تحصیلی  ، مقطع  پذیرش ، جنس  و دوم اول
موفقیت طی گردد، لیکن داوطلبانی که مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با  متمرکز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمی های نیمه  معرفی چند برابر رشته-

  .باشند متمرکز می شدگان نهایی به عنوان قبولی توسط این سازمان اعالم نتایج شوند پذیرفته شده رشته نیمه نمایند و در ردیف پذیرفته
  

  دومقسمت 
  .پذیرند متمرکز از چند گروه آزمایشی می ها و موسسات آموزش عالی که دانشجو به روش نیمه دانشگاه

  علوم انسانی و یـا هنـر واجـد         ، علوم تجربی  ،های آزمایشی علوم ریاضی و فنی       مندان هریک از گروه     سات آموزش عالی در این قسمت از بین عالقه        ها و موس    کلیه دانشگاه 
ت در زمـان گـزینش       بدیهی اسـ   ،نمایند  اعالم شده اقدام می    های آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت        مندان هریک از گروه     شرایط نسبت به پذیرش دانشجو از بین عالقه       

 .های آزمایشی ذیربط تقسیم خواهد شد  به نسبت متقاضیان در هریک از گروه،های تحصیلی مربوطه نهایی ظرفیت پذیرش اعالم شده برای هریک از رشته
    اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات دانشکده -1

  که  و هنر علوم انسانی، علوم تجربی،علوم ریاضی و فنی   آزمایشیهای   مند گروه  عالقه  داوطلبان ود را از بین خ  دانشجویان  اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات دانشکده
  .نماید  می  انتخاب آزمایشی های  از گروه  در هریک متقاضیان  نسبت  مذکور باشند، به  دانشکده واجد شرایط و ضوابط اختصاصی

   اطالعات  وزارت  به وابسته   اطالعات دانشکده -25جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 گرایش مطالعات امنیتی کارشناسی مرد -- 100 -- علوم اجتماعی 2289 7
 منیتیگرایش مطالعات ا کارشناسی مرد -- 100 -- علوم سیاسی 2288 6
 گرایش مدیریت اطالعات وارتباطات کارشناسی مرد -- 100 -- مدیریت 2290 1

دومبخش
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46                                     صفحه  

     اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات  دانشکده  واختصاصی ضوابط عمومی شرایط و
 برابر  صالحیت  احراز-3   ایران  اسالمی  جمهوری  و نظام  فقیه یت وال  به  عملی  و التزامات اعتقاد  داشتن،  ایران  اسالمی  جمهوری  تابعیت-2  اسالم  مبین  دین  به تدین-1

   و متعهد به  در استخدام  نبایستی  داوطلبان-5 اطالعات   وزارت  پزشکی  مراجع  تشخیص  به  و جسمی  روانی  از سالمت  برخورداری-4اطالعات    وزارت ضوابط گزینش
های مجزا   نهادهای عضو جامعه اطالعاتی کشور دورهینرسیدن تعداد قبول شدگان شاغل  در صورت به حدنصاب ،با مکاتبه الزم: تبصره .  باشند ای  یا وزارتخانه سازمان

 -    تبصره،باشد  می31/6/85   تا مورخ  تمام  سال25  داوطلبان  برای حداکثر سن-7 .تر باشد  پایین14داوطلبان نباید از  حداقل معدل کل دیپلم -6. برگزار خواهد شد
   شدگان  پذیرفته که  درصورتی-8شود  و مدت حضور داوطلبانه در دفاع مقدس داوطلبان به حداکثر سن آنان اضافه می   عمومی  وظیفه  نظام  خدمت  سال2  حداکثر مدت

 را   و ذهاب  ایاب  و تسهیالت  نموده  تهیه  مجرد خوابگاه دانشجویان   برای  دانشکده-9بپردازند   را  و تحصیل  از گزینش  ناشی  مالی  دهند باید خسارت  انصراف از تحصیل
و دو سال آغاز تحصیل به صورت )  ساعت تحصیل و تحقیق42(   است  وقت  تمام  اطالعات  در دانشکده  تحصیل-10 خواهد نمود   فراهم  دانشجویان  کلیه برای
   مدت  از اتمام  پس  دانشجویان  به-12باشند  دنیا می  زنده  از زبانهای  یکی فراگیری   به   ملزم    تحصیل  مدت طول رد مقطع کارشناسی   دانشجویان-11باشد  روزی می شبانه

 را با موفقیت  دانشجویانی که سال اول تحصیل خود-13 .گردد  اعطاء می فنĤوری  و ، تحقیقات علوم  وزارت تایید مورد   کارشناسی گواهینامه،  تعهدات  و انجام تحصیالت
 خدمت دوران سربازی را در وزارت  ،توانند با سپردن تعهد شدگان دانشکده اطالعات می  پذیرفته -14. خواهند آمد سپری نمایند به استخدام وزارت اطالعات در

 .اطالعات طی کنند
     عالی  آموزش سساتؤ دانشگاهها و م  ورزشی  و علوم بدنی  تربیت رشته  -2

 ،علوم ریاضی و فنی   آزمایشیهای    گروهمند  عالقه  داوطلبان  از بین85-86  تحصیلی  سال  برای  ورزشی  و علوم  بدنی  تربیت  در رشته  عالی  آموزش  مؤسسات ودانشگاهها
  .پذیرند  دانشجو می  ذیل  جدول  شرح  به  آزمایشی های  از گروه مند از هریک  عالقه  متقاضیان نسبت  واجد شرایط، دانشجو بهعلوم تجربی و علوم انسانی

  
   عالی  آموزش سساتؤ و مهها دانشگا  تفکیک  به  ورزشی  و علوم  بدنی  تربیت   دانشجو در رشته  پذیرش ظرفیت 26جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 دانشگاه اراک کارشناسی مرد  زن 35 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ــی  ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــرایش  ـ   تربی گ

  دانشگاه ارومیه کارشناسی مرد زن 35 -- مدیریت ورزشی
ــوم ورزشــی  ــدنی وعل ــت ب ــرایش  تربی ــ گ ـ

 دانشگاه ارومیه کارشناسی مرد زن 35 --  فیزیولوژی ورزشی
 دانشگاه اصفهان کارشناسی 30 15 -- 45 لوم ورزشیتربیت بدنی وع

ــوم ورزشــی  ــدنی وعل ــت ب ــرایش  تربی ــ گ ـ
   تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 -- مدیریت ورزشی

   تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 -- گرایش رفتار حرکتی ـ تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ــی  ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــرایش  ـ   تربی گ

   تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 --  فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیـت    (تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

   همدان-دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی -- زن 40 -- )بدنی نهاوند
   همدان-دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی مرد زن -- 40 علوم ورزشی تربیت بدنی و

 دانشگاه بیرجند کارشناسی 15 15 30 -- علوم ورزشی بدنی وتربیت 
گرایـشهای   ـ  علـوم ورزشـی   تربیـت بـدنی و  
 دانشگاه تبریز کارشناسی 15 29 44 --  فیزیولوژی ورزشی-مدیریت-رفتار حرکتی

ــی  ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــشـهای ورزش  تربی ــ گرای ـ
مــدیریت -رفتــارحرکتی-فیزیولــوژی ورزشــی-همگــانی
  ورزش معلـولین-مکانیک ورزشی بیو-ورزشی

  دانشگاه تربیت معلم ـ محل تحصیل     کارشناسی 19 21 40 ــ
  دانشگاه تهران کارشناسی 30 30 60 --  علوم ورزشی تربیت بدنی و
 کرمانشاه–دانشگاه رازی  کارشناسی 20 15 -- 35 علوم ورزشی تربیت بدنی و
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی مرد زن 30 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 •تهران-دانشگاه شاهد کارشناسی 30 15 45 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و

گـرایش فیزیولـوژی     (تربیت بدنی و علوم ورزشی    
 دانشگاه شهرکرد کارشناسی مرد -- 20 --  )ورزشی

 کرمان-یدباهنردانشگاه شه کارشناسی 15 15 30 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 تهران–دانشگاه شهیدبهشتی  کارشناسی 13 12 25 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 اهواز–دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی 13 12 25 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 دانشگاه شیراز کارشناسی مرد زن 30 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی 11 11 -- 22 علوم ورزشی تربیت بدنی و
 مشهد–دانشگاه فردوسی  کارشناسی 20 20 -- 40 علوم ورزشی تربیت بدنی و
 سنندج–دانشگاه کردستان  کارشناسی 18 17 35 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
 رشت–دانشگاه گیالن  کارشناسی 30 30 60 -- علوم ورزشی تربیت بدنی و
ــدنی ــت ب ــیتربی ــوم ورزش ــرایش  ـ    وعل گ

  دانشگاه مازندران کارشناسی 10 10 -- 20 مدیریت ورزشی
ــی  ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــرایش  ـ   تربی گ

  دانشگاه مازندران کارشناسی 10 10 -- 20  فیزیولوژی ورزشی
 بابلسر–دانشگاه مازندران  کارشناسی 10 10 -- 20 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 اردبیل–دانشگاه محقق اردبیلی  کارشناسی مرد -- 35 -- یتربیت بدنی وعلوم ورزش

4 2251 

 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن 15 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 دانشگاه زنجان کاردانی مرد -- 30 -- کاردانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی 2269 1

  .تده اسشدرج  این دفترچه راهنمادانشگاه شاهد در اختصاصی شرایط و ضوابط  •
   * تهران– وابسته به وزارت آموزش وپرورش –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی          27جدول شماره 

رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل   -وص داوطلبان بـومی اسـتان اصـفهان         مخص  کارشناسی  مرد  -  10  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5657 1
  خدمت استان اصفهان

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان شـمالی        کارشناسی  مرد  --  2  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5658 2
  محل خدمت استان خراسان شمالی
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   * تهران–  وابسته به وزارت آموزش وپرورش–دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی          27جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان جنـوبی          کارشناسی  3  --  3  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5659 3
  محل خدمت استان خراسان جنوبی

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان رضـوی          کارشناسی  مرد  --  2  --  نی وعلوم ورزشیدبیری تربیت بد 5660 4
  محل خدمت استان رضوی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزسـتان         کارشناسی  --  زن  3  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5661 5
  خدمت استان خوزستان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان زنجـان            یکارشناس  5  4  9  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5662 6
  خدمت استان زنجان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان سـمنان            کارشناسی  مرد  --  1  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5663 7
  خدمت استان سمنان

تان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچس       کارشناسی  4  4  8  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5664 1
   محل خدمت استان سیستان وبلوچستان-

 محــل -مخـصوص داوطلبـان بـومی اسـتان تهـران        کارشناسی  11  2  13  -- دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5665 2
  خدمت شهرستانهای تهران

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان فـارس            کارشناسی  8  4  12  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5666 3
  خدمت استان فارس

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان قـزوین            کارشناسی  2  1  3  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5667 4
  خدمت استان قزوین

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  2  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5668 5
  استان قم

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان گلـستان           اسیکارشن  3  1  4  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5669 6
  خدمت استان گلستان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان گـیالن            کارشناسی  مرد  --  5  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5670 7
  خدمت استان گیالن

 محـل  -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان لرسـتان          کارشناسی  --  زن  3  -  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5671 1
  خدمت استان لرستان

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان مازنـدران           کارشناسی  مرد  --  7  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5672 2
  خدمت استان مازندران

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان مرکـزی           کارشناسی  2  1 3  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5673 3
  خدمت استان مرکزی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگـان           کارشناسی  6 4  10  --  تربیت بدنی وعلوم ورزشیدبیری  5674 4
  خدمت استان هرمزگان

  
  * تبریز– معلم آذربایجان دانشگاه تربیت

 -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شـرقی          کارشناسی  6  4  --  10  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5675 5
  یجان شرقیمحل خدمت استان آذربا

 -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربـی          کارشناسی  4  3  --  7  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5676 6
  محل خدمت استان آذربایجان غربی

 محل  - اردبیلمخصوص داوطلبان بومی استان       کارشناسی  2  2  --  4  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5677 7
  اردبیلخدمت استان 

 - کردسـتان مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان         کارشناسی  --  زن  --  2  ت بدنی وعلوم ورزشیدبیری تربی 5678 1
  کردستانمحل خدمت استان 

 - کرمانـشاه   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان        کارشناسی  --  زن  --  2  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5679 2
  کرمانشاهمحل خدمت استان 

 محل  - همدانمخصوص داوطلبان بومی استان       ارشناسیک  3 2  --  5  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5680 3
  همدانخدمت استان 

 
  * معلم تهراندانشگاه تربیت

 محـل  - ایـالم مخصوص داوطلبان بومی استان     کارشناسی  مرد  --  2  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5681 4
  ایالمخدمت استان 

 محل  - بوشهرداوطلبان بومی استان    مخصوص    کارشناسی  2  2  4  -- دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5682 5
  بوشهرخدمت استان 

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان چهارمحـال وبختیـاری            کارشناسی  2  1  3  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5683 6
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 - خوزسـتان ن  مخصوص داوطلبان بـومی اسـتا       کارشناسی  9  1  10  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5684 7
  خوزستانمحل خدمت استان 

 - کردسـتان مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان         کارشناسی  مرد  --  2  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5685 1
  کردستانمحل خدمت استان 

 محل  - کرمانمخصوص داوطلبان بومی استان       کارشناسی  4  2  6  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5686 2
  کرمانخدمت استان 

 - کرمانـشاه   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان        کارشناسی  مرد  -- 4  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5687 3
  کرمانشاهمحل خدمت استان 

مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد        کارشناسی  1  3  4  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5688 4
   محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد-

 - لرسـتان   مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان          کارشناسی  مرد  --  3  --   تربیت بدنی وعلوم ورزشیدبیری 5689 5
  لرستانمحل خدمت استان 

 محـل  - یـزد مخصوص داوطلبان بومی اسـتان        کارشناسی  مرد --  2  --  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5690 6
  یزدخدمت استان 

 
  * معلم سبزواردانشگاه تربیت

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان شـمالی        کارشناسی  3  3  --  6   وعلوم ورزشیدبیری تربیت بدنی 5691 7
  محل خدمت استان خراسان شمالی

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان جنـوبی       کارشناسی  2  3  --  5  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5692 1
  محل خدمت استان خراسان جنوبی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان رضـوی           کارشناسی  3  2  --  5  دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5693 2
  محل خدمت استان خراسان رضوی

  . این دفترچه راهنما مراجعه نمایند 33  و 32 های تحصیلی دبیری وزارت آموزش و پرورش به صفحات  برای اطالع از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته-*  
   کشور  عالی  آموزش سساتؤا و مههدانشگاو دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی    ورزشی  و علوم  بدنی  تربیت های  رشته شرایط و ضوابط اختصاصی

  .باشند می مستثنی) قد( در مورد مذکور   ملی  تیم قهرمانان) 2 ( باال  سانتیمتر به158   خواهران  باال و برای  سانتیمتر به165  برادران   قد برای  طول حداقل) 1(
  .  هفت دهم دید چشم  حداقل-)4  ( خواهد شد  اعمال  نهایی  در گزینش2  با ضریب   درس  یک  عنوان  به  عملی  آزمون نمره) 3(
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     تهران  دانشگاه بیوتکنولوژی )D.PH( پیوسته  دکترای  تحصیلی رشته -3
   به  تجربی  و علوم  ریاضی و فنی  علوم  آزمایشی های مند گروه  عالقه  داوطلبان  خود را از بین ان دانشجوی  بیوتکنولوژی  پیوسته  دکترای  تحصیلی  در رشته  تهران دانشگاه -

 .نماید  می انتخاب  مذکور  آزمایشی های  ازگروه  در هریک  متقاضیان نسبت
   تهران دانشگاهـ 28جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  یلیتحص

دکتری  مرد زن -- 6 بیوتکنولوژی 2266 5
  پیوسته

 : بیوتکنولوژی )D.PH(  پیوسته  دکترای  تحصیلی های  دانشجو در رشته شرایط وضوابط پذیرش
  :باشند  شرایط ذیل از  یکی ، حائز عالی  آموزش  به  ورود بر شرایط عمومی وهعال باید   دوره این  ورود به  اوطلباند(PH.D)   پیوسته دکترای   نامه آیین مطابق
   علمی  امتیازات  ترتیب  به ذیربط و منحصراً  آزمایشی های  در گروه  سراسری در آزمون)  کارنامه  براساس  سهمیه  درنظر گرفتن ونبد (500 تا 1  های  رتبه  دارندگان- الف

   مدال دارندگان( کشور   آموزی  دانش  المپیادهای  برگزیدگان-   ب  سهمیه  هرگونه  در نظر گرفتن  و بدون  انتخابی رشته  مربوط به  در دروس  قبول ل قاب  حدنصاب با رعایت
اند و   نموده  طال کسب  مدال  در آن  که ای  غیراز رشته هایی  در رشته پذیرش  طال برای  مدال  دارندگان-   ج  وپرورش  آموزش  وزارت  معرفیبه مربوط،  در رشته) طال

 تا 1   علمی  رتبه  شرط کسب به  صنعتی  و  علمی  پژوهشهای  با تایید سازمان  خوارزمی  جشنواره  و برگزیدگان  وپرورش  آموزش  وزارت  معرفی به   نقره  مدال دارندگان
و    از مصاحبه  پس  داوطلبان  نهایی  پذیرش-د   انتخابی رشته  مربوط به  در دروس  قبول  قابل  حدنصاب یت ذیربط و با رعا  آزمایشی  در گروه  سراسری  در آزمون0001

  .گیرد  می  صورت  آنان  تحصیلی  سوابق بررسی
  تهران-ی  و توانبخش  بهزیستی  علوم نشگاهدا-4

 واجد شرایط و   که علوم تجربی و علوم انسانی،علوم ریاضی و فنی   آزمایشیهای   گروهمند   عالقه اوطلبان د  خود را از بین  دانشجویان  و توانبخشی  بهزیستی  علوم دانشگاه    
  .نماید  می  مذکور انتخاب  آزمایشی های  از گروه هریک  در  متقاضیان  نسبت باشند، به  مذکور  گاه دانش ضوابط اختصاصی

   تهران-  نبخشی و توا  بهزیستی  علوم دانشگاهـ 29جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   تهران-  وتوانبخشی  بهزیستی  علوم  دانشگاه ضوابط اختصاصی شرایط و    کارشناسی مرد زن -- 62 مددکاری اجتماعی 2287 5
   از سالمت  کامل  برخورداری-4    سال25   حداکثر سن -3 ایران   اسالمی  جمهوری  نظام اعتقاد به -2 کشور   رسمی  از ادیان  و یا یکی  اسالم  مبین  دین اعتقاد به -1 

 و   خوابگاه  از مزایای  مقررات  طبق  دانشجویان-7   اختصاصی  در مصاحبه  موفقیت-6 دانشجو   گزینش  مرکزی  هیات  بررسی  طبق عمومی  صالحیت داشتن -5  جسمانی
                   . برخوردار خواهند شد تغذیه

 در دانشگاه عالمه طباطبایی ـ تهران  )ECO(اکو    بیمه مدیریتکارشناسی   رشته -5
اجد شرایط و  و که  علوم تجربی و علوم انسانی،علوم ریاضی و فنی  یشی آزماهای   گروهمند   عالقه  داوطلبان  خود را از بین دانشجویانـ تهران    طباطبایی  عالمه دانشگاه   

 .نماید  می  مذکور انتخاب  آزمایشی های از گروه  در هریک  متقاضیان  نسبت باشند، به  یربط ذ هگا دانش ضوابط اختصاصی
    تهران-   طباطبایی  عالمه دردانشگاه (ECO)بیمه اکو   مدیریتکارشناسی   رشته- 30جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 بایی ـ تهران در دانشگاه عالمه طباط )ECO(اکو    بیمه مدیریتکارشناسی    رشته شرایط و ضوابط اختصاصی  کارشناسی مرد  زن 25 -- )ECO(مدیریت بیمه اکو 2278 3
  به  و امتحانات  مؤسسه  این  درسی  لحاظ برنامه  بدین  است  انگلیسی  مؤسسه  رسمی زبان -2)   تافل درسطح (  انگلیسی  زبان  و شفاهی  کتبی  اختصاصی  در آزمون شرکت -1

   سایر دانشجویان  نخواهند بود و همچون  بورسیه  رشته  در این شدگان قبول -4 باشند  ل نباید شاغ شدگان پذیرفته ،  درسی  لحاظ برنامه به -3شود  برگزار می   انگلیسی زبان 
  فاقد مؤسسه -5  خواهند نمود  استفاده فنĤوری و   تحقیقات،  علوم  وزارت های نامه  با آیین مطابق)   و مسکن  تحصیلی وام ( دانشجویان   رفاه  صندوقهای از مزایای صرفاً

 . ندارد شدگان  پذیرفته  برای خوابگاه  و  مسکن  تهیه  به  نسبت  تعهدی گونه هیچ  و  است خوابگاه
   دانشکده علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران-6

 علـوم  ، علـوم تجربـی  ،علوم ریاضی و فنـی    آزمایشیهای   گروهمند  عالقهاز بین داوطلبان دانشکده علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران دانشجویان خود را           
  .نماید های آزمایشی مذکور انتخاب می  به نسبت متقاضیان هریک از گروه،اختصاصی دانشکده ذیربط باشندو ضوابط که واجد شرایط  انسانی

  انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ـ دانشکده علوم31جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  یلیرشته تحص  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 مخصوص پرسنل شاغل درنیروی انتظامی کارشناسی مرد زن -- 100 کارشناسی علـوم انتظامی 2291 2
م کشف جـرای  -اطالعات  -گرایشهای انتظامی    کارشناسی مرد -- -- 160 کارشناسی علوم انتظامی 2292 3

 خدمات پشتیبانی-راهنمایی ورانندگی -
 مخصوص پرسنل شاغل درنیروی انتظامی کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی علـوم انتظامی 2293 4
  کاردانی مرد -- -- 300 کاردانی علـوم انتظامی 2294 5

 برای داوطلبان جدیدالورود    ایران  اسالمی  جمهوری ی انتظام  نیروی   انتظامی  علوم دانشکدهو امتیازات  اختصاصی  و شرایط و ضوابط عمومی
  :  شرایط عمومی-  الف

عدم سابقه عضویت یا وابستگی به  -3   فقیه  مطلقه  والیت به تزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقادلا -2عملی به دین مبین اسالم   اعتقاد و التزام-1
   محرومیت  به  محکومیت  عدم-6 کیفری   سوءپیشینه  نداشتن-5   ایران  اسالمی  جمهوری تابعیت-4 رض با نظام جمهوری اسالمی ایرانمعااحزاب و گروههای سیاسی 

 ضمناً)  خواهدبود راسری س  در آزمون  نام  روز ثبت  سن  احتساب مبنای (  تمام  سال23 و حداکثر 17   حداقل  داشتن-8   مواد مخدر  اعتیاد به  عدم-7   دولتی ازخدمات
  جسمی  و  روانی  کامل  سالمت  داشتن-9.   خواهد شد  اضافه  آنان  حداکثر سن  به عمومی  وظیفه  خدمت  قانونی اند مدت  داده  را انجام  عمومی  وظیفه  خدمت  که داوطلبانی
 .ابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام عدم عضویت یا و-10 .ناجاکل    تایید بهداری  موردنظر به  با خدمت متناسب

  :   شرایط اختصاصی-  ب
   دوره پایانپایور انتظامی که با مدرک کارکنان  -3   انتظامی  نیروی  برابر مقررات  تعهد خدمت  سپردن-2  مرد  داوطلبان  سانتیمتر قد برای170   حداقل دارا بودن -1

 27و حداکثر    بوده  متوسطه  دوره  پایان  مدرک  دارای  که  و نیز کارمندانی  و استوار دومی  یکمی گروهبان در طول درجات ،اند روی انتظامی درآمدهبه استخدام نی  متوسطه
کارکنان ناجا که دارای مدرک  -4د  نماین شرکتو کارشناسی    کاردانی  دوره  ورودی توانند در مسابقه میدرصورت داشتن سایر شرایط الزم  باشند   داشته  سن سال

نمایند و نیز کارمندانی  باشند و مدرک تحصیلی دیپلم دارند در درجه افسری خدمت می می و فنĤوری ت تحقیقا،وزارت علومتحصیلی کاردانی و کارشناسی غیرمصوب 
کلیه دانشگاهی برای   حداقل معدل کل دیپلم یا دوره پیش-5 .مایندهای کاردانی و کارشناسی شرکت ن توانند در مسابقه ورودی دوره که وضعیت مشابه دارند می

  .باشند  میدان معظم شهدا از شرط معدل مستثنیفرزن:تبصره. باشد میتمام  14 کاردانی مقطعو برای تمام  16کارشناسی های آزمایشی در مقطع  هگرو
   درمانی  اتکاء و خدمات دفترچه غذا، ، ، پوشاک  خوابگاه  رفاهی  از امکانات  تحصیلی  هزینه  کمک ان عنو  به  مبلغی  ماهانه  دریافت  ضمن  دانشجویان-1:  امتیازات- ج

 اتامتیاز  سایر  و همچنین  ملکی  مسکن  باب  یا یک  خرید مسکن  از وام  مربوطه  ناجا و مقررات  بنیاد تعاون  برابر اساسنامه  خدمت  در طول پرسنل-2 .شد خواهند مند بهره
 به   ترتیب   به   فنĤوری و   تحقیقات،  علوم  مورد تایید وزارت  تحصیلی  مدرک  دریافت  ضمن  و کاردانی  کارشناسی  مقطع التحصیالن  فارغ-3خواهند شد  برخوردار  متعلقه 
  کاردانی علوم و  کارشناسی  مقاطع التحصیالن  فارغ  تحصیل  ادامه-4. ناجا خواهدبود   و مقررات  برابر قوانین  آنان  بعدی  و ترفیعات  نائل سومی ستوان  و  دومی  ستوان   درجات  

  .باشد  پذیر می  امکان  مربوطه  مقررات ناجا با رعایت مورد نیاز و  مصوب  تحصیلی  های رشته در) باالتر  تحصیلی مقاطع در(انتظامی 
   قم-اران انقالب اسالمی مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسد-7

 علوم ،های آزمایشی علوم ریاضی و فنی  دانشجویان خود را از بین داوطلبان گروه، قم-مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
  .نماید های آزمایشی مذکور انتخاب می گروه به نسبت متقاضیان هریک از ، ذیربط باشندمرکزتجربی و علوم انسانی که واجد شرایط اختصاصی 



  علوم ریاضی و فنی                                      گروه آزمایشی      دومفصل 

49                                     صفحه  

   قم–مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی   ـ 32جدول شماره
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد -- -- 30 سیاسی-یت مربی عقیدتی کارشناسی ترب 2295 6
   قم–شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

التزام عملی -3. التزام عملی به والیت مطلقه فقیهاعتقاد و -2.  انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی،)ص(محمدی اسالم ناب  ین اعتقاد به مبا-1 :  شرایط عمومی -الف
عـدم عـضویت و   -5. دارا بودن حسن شهرت اخالق اجتماعی و عـدم سـوء سـابقه         -4. و رعایت موازین اخالقی و اسالمی     ایران  به احکام اسالم و قوانین جمهوری اسالمی        

نداشتن سابقه  -7.  الحادی و غیرقانونی   ،گروهها و سازمانهای غیرالتقاطی   ،داری از احزاب   هوا نداشتن سابقه عضویت یا   -6. سی گروهها و سازمانهای سیا    ،هواداری از احزاب  
 هوش و اسـتعداد     ،داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی      -9. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز       -8. استعمال مواد مخدر و عدم اعتیاد به استعمال دخانیات        

های پزشکی یا دارندگان معافیت       مشمولین معافیت : تذکر  . پاه دانشگاه از طریق و انجام معاینات پزشکی       سکی با تایید و تشخیص بهداری       تحصیلی و انجام معاینات پزش    
ام  سـال تمـ    20 31/9/85حداکثر سن تا تاریخ     -1: شرایط اختصاصی -بداشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تابعیت مضاعف          -10. شوند  پزشکی پذیرفته نمی  

 مـاه و بـه      2 ماه عضویت و یا همکاری به عنوان بسیج عادی به مـدت              6به ازای هر    ) فعال و عادی  (درصورت انجام خدمت دوره ضرورت یا خدمت بسیجی         -2. باشد  می
 کمتر نبوده و یـا  14خر تحصیلی از  معدل کل سال آ-3. گردد  سال به حداکثر سن اضافه می4 ماه تا سقف 3 ماه عضویت و همکاری به عنوان فعال به مدت       6ازای هر   

 فرهنگـی، هنـری و ورزشـی و حافظـان     ،های برتر علمی و دارندگان رتبه و مقام ممتاز در المپیادهای علمـی  رتبه( کمتر نباشد 15متوسط معدل سه سال آخر تحصیلی از  
داوطلبـین بـسیجی در صـورت نیـاز     -5.  قد  سانتیمتر 190نتیمتر و حداکثر     سا 165 دارا بودن حداقل     -4). قرآن کریم در شرایط مساوی در اولویت جذب قرار میگیرند         

پس از ارزیابی حین تحصیل مطابق با ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی سپاه با انجام مراحل گزینشی کامل پس از اتمام تحصیل به اسـتخدام رسـمی سـپاه                              استخدام  
حتی پس از      سپاه هیچگونه تعهدی برای استخدام کلیه پذیرفته       :تبصره  . های آموزشی الزامی است     پرداخت هزینه  ،در صورت نیاز سپاه و عدم تمایل داوطلبین       . آیند  درمی

 ) ... ورزشـی و   ،فرهنگـی (دانشجویان عالوه بر دروس مصوب تعدادی از واحدهای عمومی واختصاصی دانشگاه را گذرانیده و تحت نظـام تربیتـی                    -6. اتمام تحصیل ندارد  
 شـرکت   ، حضور در مراسمات   ،شوند در طول تحصیل کلیه مقررات و ضوابط دانشگاه از قبیل پوشیدن لباس نظامی                دانشجویان متعهد می   -7. واهند گرفت دانشگاه قرار خ  

 خوابگاه و غذا در حد ،نگیروزی بوده و دانشجویان در این مدت از امکانات فره صورت شبانه مدت تحصیل دانشجویان دوره روزانه به-8.  را رعایت نمایند...در اردوها و
  .مند خواهند بود لیکن دانشگاه هیچگونه تعهدی برای تامین خوابگاه متأهلین ندارد امکان بهره

  
  سومقسمت 

  پذیرند  میگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیاز متمرکز   نیمهها و موسسات آموزش عالی که دانشجو به روش  دانشگاه
  دانشگاه صنعتی شیراز-1
  دانشگاه صنعتی شیراز  -33ماره  جدول ش 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

بورسیه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی       کاردانی مرد -- -- 80 الکترونیک-کاردان فنی برق  1824 4
 ایران

  شیراز دانشگاه صنعتی در   ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  ستاد مشترک  داوطلبان رشته کاردانی بورسیه و اختصاصی شرایط و ضوابط عمومی
 ایمان-3 بودن االصل رانی و ای  بیگانه  تابعیت  سابقه عدم  و  ایران  اسالمی  جمهوری تابعیت -2  فقیه  والیت  به  و اعتقاد و التزام  اسالم  مبین  دین  به متدین -1 : شرایط عمومی

 و عضویت  سابقه  عدم-5 به محرومیت از خدمات دولتی محکومیت  عدم-4 و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام واسالمی    انقالب  به 
 -8 پیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصالح  نداشتن سوء -7 مخدر مواد  به اعتیاد  عدم و  اخالقی فساد  به  معروفیت  عدم -6   سیاسی های گروه  و    احزاب به  وابستگی یا 

 نداشتن معافیت پزشکی از حوزه -9های مربوط در طول مدت آموزش در صورت استعفاء و یا اخراج برابر ضوابط ارتش  سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت کلیه هزینه
های دوره آموزشی در صورت استعفاء و یا اخراج برابر  ایران و تعهد کافی مبنی بر هزینه اسالمی  جمهوری  مت برابر ضوابط قانون ارتش سپردن تعهد خد -10 نظام وظیفه

  .قوانین و مقررات ارتش
شتن سالمت جسمانی و روانی و تناسب دا -2  سال خواهد بود24سربازی    خدمت انجام  و در صورت  تمام  سال22   داوطلبین  برای حداکثر سن-1: شرایط اختصاصی

 تست ورزش و ، روانسنجی– داشتن صالحیت مکتبی، امنیتی و موفقیت در مصاحبه علمی -3ارتش  و درمان  بهداشت  برابر گواهی اداره ) متر  سانتی165حداقل قد (اندام 
مدت تحصیل دو سال -5روزی  نام و طول تحصیل شبانه ار تاهل به هنگام ثبتسپردن تعهد مبنی بر عدم اختی-4تحقیقات الزم به تایید هیات گزینش نیروی مربوط 

التحصیلی با توجه به نیازمندی برابر   داوطلبین استخدام پس از فارغ-1   :امتیازات) پذیرد  نیمسال تحصیلی بوده و منحصراً داوطلب مرد می4مقطع کاردانی معادل (
دانشجویان در طول مدت تحصیل شبانه روزی بوده و از کلیه امکانات -2. نیروی دریایی ارتش تقسیم خواهند شد  ،وی هوایینیر  ،سهمیه بین ستاد مشترک، نیروی زمینی

التحصیالن از  فارغ-3. مند و ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند نمود سرویس ایاب و ذهاب بهره ، امکانات رفاهی، پوشاک، خوراک،خوابگاه
 ضمن دریافت ،دانشجویان پس از فراغت از تحصیل-4. مند خواهند شد بهره) ویژه نیروهای مسلح(افزایش % 20حقوق و مزایای مطابق نظام هماهنگ پرداخت به عالوه 

رتش به خدمت مشغول و ترفیعات بعدی سومی مفتخر و در مراکز مخابراتی و الکترونیکی ا مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری به درجه ستوان
های تخصصی خارج از کشور و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر از فوق دیپلم در  مضافاً امکان اعزام به دوره. برابر قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهد بود آنان 

در طول خدمت در ارتش و قبل از بازنشستگی یک باب مسکن مناسب و متعارف التحصیالن  به فارغ-5. التحصیالن مستعد وجود خواهد داشت داخل کشور برای فارغ
 بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تکفل و برابر مقررات موجود از منازل ، اتکاء مطابق ضوابط مربوطه واگذار و همچنین از تسهیالت دفترچه

 مفقودان و جانبازان در شرایط مساوی از ،های معظم شهدا، آزادگان  فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، خانواده-6. سازمانی و وامهای مصوب برخوردار خواهند شد
  .اولویت انتخاب برخوردار خواهند بود

  ن کرما- شهید باهنر  دانشگاه ریاضی)D.PH( پیوسته  دکترای  رشته-2
   کرمان-دانشگاه شهیدباهنر(PH.D)  پیوسته دکترایریاضی در مقطع    رشته ـ 34جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

دکتری  مرد زن -- 5 ریاضی 1823 3
  پیوسته

 )PH.D( پیوسته دکترای بیوتکنولوژی در مقطع  رشتهضوابط   شرایط و همان )PH.D (  پیوسته دکترایمقطع   ریاضی در   رشته  و اختصاصی ضوابط عمومی  و  شرایط
  . شده است  درجراهنما    دفترچه  همین بخش از در باشد که  می تهران  دانشگاه 

  نوشهر -نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  –)ره(گاه علوم دریایی امام خمینیدانشدر  بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران -3
  

   نوشهر– نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران -)ره(گاه علوم دریایی امام خمینیدانش بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران درـ 35ول شماره جد
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران کارشناسی مرد -- 20 -- مهندسی دریایی 1828 1
 بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران کارشناسی مرد -- 20 -- )ناوبری وفرماندهی کشتی(عرشه 1829 2

  نوشهر -می ایران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسال - )ره(در دانشگاه علوم دریایی امام خمینیبورسیه شرکت ملی نفتکش ایران های  رشته شرایط و ضوابط
  : شرایط عمومی-الف

اعتقاد و -3.  و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها اسالمی ایمان به انقالب-2. متدین به دین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی ایران-1
 نداشتن عضویت و هواداری -5.  جمهوری اسالمی ایران و رعایت موازین اخالق اسالمیالتزام عملی به احکام اسالمی و قوانین-4. التزام عملی به والیت مطلقه فقیه

  . نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی-7. داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری-6. های سیاسی ها و سازمان  گروه،احزاب
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  :شرایط اختصاصی -ب 
احبه و دانشجویان با توجه به نمره قبولی در کنکور پس از انجام مراحل مص -2. شوند  برگزیده می15زیک با حداقل معدل کتبی داوطلبان در رشته ریاضی فی -1

هزینه  -3. پذیرد به ترتیب اولویت انتخاب خواهند شد توأماً که توسط شرکت ملی نفتکش و گزینش نداجا صورت می) ب صنعتیط(گزینش و آزمایشات پزشکی 
 –) ره( غذایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ،رفاهی ، دانشجویان منتخب پس از جذب از تسهیالت اقامتی-4.  طب صنعتی به عهده داوطلبان خواهد بودمعاینات

ش استفاده نموده و عالوه بر  دانشجویان در مدت تحصیل از مزایای دانشجویان بورسیه شرکت ملی نفتک-5 .نوشهر بصورت شبانه روزی و رایگان استفاده خواهند نمود
 متقاضیان باید قادر باشند با سپردن وثیقه ملکی و همچنین تعهد -6. نامه شرکت استفاده خواهند نمود کمک هزینه تحصیلی ماهانه از سایر مزایای مندرج در آئین

قبل از ورود به دانشگاه تعهد گردند که  دانشجویان بورسیه محسوب میآن دسته از (خدمت دو برابر مدت آموزش از مزایای معافیت از خدمت سربازی استفاده نمایند 
 دانشجویان در پایان تحصیالت دانشگاهی و دریافت مدرک شایستگی دریانوردی از سازمان بنادر و کشتیرانی مراحل -7). محضری و وثیقه الزم را سپرده باشند
المللی بر روی ناوگان شرکت ملی نفتکش انجام   العاده ارزی در آبهای داخلی و بین یان با استفاده از فوق کارآموزی دانشجو-8. استخدام در شرکت را طی خواهند نمود

 شرکت ملی نفتکش به   انتخاب رشته-10.  نوشهر خواهند بود-)ره( دانشجویان در مدت آموزش تحت قوانین جاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی-9. خواهد شد
  .نتخاب اول داوطلب باشد ا10عنوان یکی از 

   نوشهر–  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران-) ره(المللی دریانوردی آفرین قشم در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی  بینمؤسسه بورسیه -4
  

   نوشهر–یروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  ن-)ره(گاه علوم دریایی امام خمینی دانشالمللی دریانوردی آفرین قشم در  بینمؤسسهبورسیه  ـ 36جدول شماره
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  بین المللی دریانوردی آفرین قشممؤسسهبورسیه  کارشناسی مرد -- -- 10 مهندسی دریایی 1834 7
  بین المللی دریانوردی آفرین قشممؤسسهبورسیه  کارشناسی مرد -- -- 10 )بری وفرماندهی کشتیناو(عرشه 1835 1

   نوشهر-ایران  اسالمی جمهوری ارتش دریایی  نیروی–) ره(خمینی امام المللی دریانوردی آفرین قشم در دانشگاه علوم دریایی  بینمؤسسههای بورسیه  شرایط و ضوابط رشته
  : شرایط عمومی-الف
 نوشهر مندرج –ایران   اسالمی   جمهوری ارتش  دریایی   نیروی– )ره( مشابه شرایط عمومی دانشجویان شرکت ملی نفتکش ایران در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی عیناً

  .باشد در همین بخش از دفترچه راهنما می
داوطلبان باید کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم غیرپزشکی -2. فیزیک خواهد بود یپذیرش داوطلبان از فارغ التحصیالن رشته ریاض-1 : اختصاصیشرایط  -ب

.  سال تمام22 حداکثر سن-4. امکان ارائه وثیقه ملکی به ارزش دویست میلیون ریال قبل از ثبت نام در دانشگاه-3) باشد معافیت تحصیلی قابل قبول نمی.(داشته باشند
قبولی در مراحل گزینش دانشگاه و مصاحبه حضوری که -6ق استاندارد پزشکی سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران داشتن سالمت جسم و روان مطاب-5

 انتخاب اول 10های مؤسسه دریانوردی آفرین قشم به عنوان یکی از  انتخاب رشته-7. شود توسط پرسنل مؤسسه در مدیریت گزینش و استخدام نداجا انجام می
 دانشجویان در مدت آموزش در دانشگاه به صورت شبانه روزی بوده و -9. دانشجویان در مدت آموزش تحت قوانین جاری دانشگاه نداجا خواهند بود-8. شدداوطلب با

 غذا و - اسکان-ی آموزشها هزینه-10. های تکمیلی دریانوردی تجاری و اخذ مدرک شایستگی باشند باید قادر به طی دوره دانشگاه می بعد از فراغت از تحصیل در 
پوشاک دانشجویان در طی مدت تحصیل به صورت وام پرداخت خواهد شد و دانشجو موظف است پس از پایان تحصیالت و دریافت مدرک شایستگی دریانوردی در 

  .  سال بدهی خود را بازپرداخت نمایند5طی مدت 
  در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردی آفرین قشم المللی دریانور ایران و مؤسسه بین شرکت ملی نفتکش بورسیه -5

  
  در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار المللی دریانوردی آفرین قشم ایران و مؤسسه بینبورسیه شرکت ملی نفتکش ـ  37جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران کارشناسی مرد -- 30 -- دریانوردی-مهندسی دریا 1831 4
  بین المللی آفرین قشممؤسسهبورسیه  کارشناسی مرد -- 20 30 دریانوردی-مهندسی دریا 1832 5
  بین المللی آفرین قشممؤسسهیه بورس کارشناسی مرد -- 40 30 مهندسی کشتی-مهندسی دریا 1833 6
 بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران کارشناسی مرد -- 50 -- مهندسی کشتی-مهندسی دریا 1830 3
  :ن دبورسیه شو ضوابط برای  شرایط -الف

انجام مراحل مصاحبه و گزینش و طب صنعتی که زمون سراسری پس از آ داوطلبان با توجه به نمره قبولی در -2.  باشند15 داوطلبان باید دارای  حداقل معدل کتبی -1
ضمناً هزینه انجام . موزش کشور معرفی خواهند شدآپذیرد و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه به ترتیب اولویت انتخاب و به سازمان سنجش  توسط شرکت صورت می

 رفاهی و غذایی آن دانشگاه بصورت شبانه روزی و رایگان ،ت اقامتی دانشجویان منتخب پس از جذب از تسهیال-3. معاینات پزشکی به عهده داوطلب خواهد بود
 دانشجویان در مدت آموزش در دانشگاه از مزایای دانشجویان بورسیه شرکت ملی نفتکش استفاده نموده و عالوه بر کمک هزینه تحصیلی -4 .استفاده خواهند نمود

 متقاضیان باید قادر باشند قبل از ورود به دانشگاه با سپردن وثیقه ملکی و همچنین تعهد -5.  خواهند نمودنامه شرکت استفاده ماهانه از سایر مزایای مندرج در آئین
التحصیل شدن و دریافت مدرک شایستگی دریانوردی از   دانشجویان پس از فارغ-6. خدمت دو برابر مدت آموزش از مزایای معافیت از خدمت سربازی استفاده نمایند

المللی بر روی   العاده ارزی در آبهای داخلی و بین  کارآموزی دانشجویان با استفاده از فوق-7.  کشتیرانی مراحل استخدام در شرکت را طی خواهند نمودسازمان بنادر و
ستخدامی کشور نبوده و های بورس دهنده مذکور از جمله موسسات خصوصی محسوب شده و تابع مقررات ا  ارگان-8. ناوگان نفتکشهای این شرکت انجام خواهد شد

  . آفرین قشم در همین دفترچه درج شده استمؤسسهضمناً شرایط و ضوابط . کنند از بودجه دولتی نیز استفاده نمی
  ان هواپیمایی کشوریمدانشکده صنعت هواپیمایی کشوری وابسته به ساز -6

  
  یی کشوری وابسته به سازمان هواپیمادانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ـ 38جدول شماره

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کاردانی مرد -- 25 -- کاردانی الکترونیک هواپیمایی 1825 5
   کاردانی مرد -- 15 -- کاردانی مخابرات هواپیمایی 1826 6
   کاردانی مرد -- 30 -- ازکاردانی مراقبت پرو 1827 7

  ان هواپیمایی کشوری مشرایط و ضوابط دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری وابسته به ساز
 دیپلم ریاضی و فیزیک و علـوم  ،های الکترونیک و مخابرات  دارا بودن دیپلم ریاضی و دیپلم برق در رشته-2.  داشتن صالحیت جسمی و روانی به تایید پزشک هوایی       -1

 برابـر ظرفیـت پـذیرش       2 تخصصی از بین اسـامی       – پذیرش دانشجو پس از آزمون کتبی و انجام مراحل مصاحبه علمی             -3.  مراقبت پرواز الزامی است     در رشته تجربی  
   .زمان مربوط ارائه تعهد رسمی محضری مبنی بر خدمت دو برابر مدت تحصیل در هرنقطه از کشور به صالحدید سا-4. پذیرد  صورت می دانشجو در هر رشته
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  قسمت اول
  فنĤوری  و تحقیقات ،  علوم  وزارت  به  وابسته  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم  دوره  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته ضوابط پذیرش  شرایط و  شامل  بخش این   )علوم ریاضی و فنی (1درگروه آزمایشی   عالی آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم   دوره  حصیلیت  مختلف  های رشته  دانشجو در ضوابط پذیرش شرایط و

 .باشد  می  ذیل  شرح  بهو فنی   ریاضی علوم   آزمایشی  درگروه
 لی  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم   دانشجو در دوره ضوابط پذیرش شرایط و -1
 نفر  9818 حدودجمعاًگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی   عالی  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه)شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی  مختلف های  رشته انشجو در کلیه د  پذیرش کل ظرفیت  -
 .باشد می
   جدول مندرجات   به توجه و با)   کارنامه6   شماره  جدول اساس بر (  رشته تخاب ان  به  مجاز بودن همچنین و علوم ریاضی و فنی   آزمایشی  گروه  در آزمون  شرط شرکت  به  داوطلبان کلیه -

   در بندهای شرایط مندرج ( اختصاصی  و  واجد شرایط عمومی  است  الزم  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم    دوره  تحصیلی های  در رشته  تحصیل  متقاضی داوطلبان - .باشد  می  روزانه  مربوط در دوره  رشته  و ضرایب تحانیهمانند مواد ام )شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصیلی های  از رشته  هر یک  دروس ضرایب  و امتحانی مواد - . نمایند را نیز انتخاب) شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های توانند رشته  می6  شماره
 . باشند  نداشته  منعی  عمومی  وظیفه لحاظ مقررات از  و  بوده )1  ره شما راهنمای    دفترچه2-2 و 1-2
 .شود  نمی  محسوب  سراسری در آزمونمجاز    قبولی نوبت  از حداکثر دو  قبولی  نوبت  یک  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن پذیرفته-
نام و  توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبت کنند، می موزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمیآها و مؤسسات  دانشگاه) شبانه( دانشجویان دوره نوبت دوم -

و گواهی نام در رشته قبولی جدید، الزم است در رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده  بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت. شرکت نمایند
    .دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند الزم به توضیح است که این . مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند

  .باشد به صورت استانی می) شبانه(های تحصیلی نوبت دوم   گزینش در تمام رشته-
   رزمندگان  مجدد از سهمیه  استفاده ، مجاز به  رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی نامه   آیین شوند براساس  می پذیرفته) شبانه( نوبت دوم   در دوره  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 . نخواهند بود  سراسری درآزمون
  سال   سراسری  آزمون )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  شاهد در رشته  با سهمیه شدگان  هپذیرفت ها،  کنکور دانشگاه ریزی   و برنامه  مطالعه  کمیته15/2/7531   مورخ  جلسه براساس

 .باشند  نمی  بعدی های  و آزمون  جاری  سال  سراسری های  مذکور در آزمون  مجدد از سهمیه  استفاده  مجاز به از آن  و بعد7631
 )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصیل -2
 . داشت نخواهند  دانشجویان  به  رفاهی امور سایر و، وام تحصیلی  خوابگاه ، مسکن  تامین  امکان  وجه  هیچ  به ،)شبانه(نوبت دوم   دوره  مجری  عالی  آموزش  سساتؤم و ها شگاهدان-
 . است  شده مستثنی )شبانه( نوبت دوم   ایجاد دوره  طرح نامه  درآیین  که مگر در مواردی. ود خواهند ب  روزانه  دوره  دانشجویان  آموزشی  مقررات تابع )شبانه( نوبت دوم   دوره دانشجویان-
 .باشد  می  ممنوع  روزانه  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجویان انتقال-
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود   کارشناسی  و در مقطع   کاردانی  در مقطع  تحصیلی  دوره طول-
 .شود ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعالم می  با نظر دانشگاه)شبانه(نوبت دوم    دورهی ها  کالس  تشکیل ساعات -
  .  است  روزانه  دوره  آموزشی های  برنامه  همان عیناً)شبانه(نوبت دوم   دوره   آموزشی های برنامه -
 امور   به  مراجعه  باید ضمن  متقاضیانضمناً. شود  می  پرداخت  ضروری وام )شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجویان ، به  توسعه  سوم  برنامه ن قانو153   ماده  اجرایی نامه  آئین براساس  -

،   است  یادآوری  به الزم.  اتخاذ نمایند ناسب م  تصمیم  و بازپرداخت  پرداخت  و مقررات  قوانین  از مجموعه  آگاهی  مربوط و کسب  فرم و تکمیل   تحصیل  محل  دانشگاه دانشجویی
   از پایان  پس  شده  تعیین های  بدهی  بازپرداخت  تضمین  جهت  دانشجویان  رفاه  صندوق به   تعهد محضری  سپردن  به موظف گردند مند می  بهره  رفاهی  از تسهیالت  که دانشجویانی
 . خواهندبود تحصیالت

   )شبانه(وم  نوبت د  دوره شهریه- 3
ها و هم چنین با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه  های امنا و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه دفتر هیات 21/1/1381   مورخ5379/15   شماره  استناد تصویبنامه به

ها و مؤسسات  گروه آموزشی غیرپزشکی دانشگاه) شبانه(نوبت دوم تحصیلی دوره های  بت و متغیر رشته شهریه ثافنĤوری شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و 16/2/83مورخ 
  : ذیل خواهد بودجدول به شرح  1385برای ورودی سال  عالی  آموزش
 .یابد  می  افزایش  قبل  سال  مبلغ  به  درصد نسبت10   میزان  به  تحصیلی  متغیر در هر سال  شهریه-1 تبصره
 . و تغییر نخواهد کرد  بوده  ثابت  آنان  تحصیل پایان  تا)1/7/85( 1385   سال های  ورودی رای ب  ثابت  شهریه-2 تبصره
 از  یکی در   قبولی صورت  در  آنان  و فرزندان  وابسته  عالی  آموزش سساتؤها وم و دانشگاه فنĤوری  و تحقیقات ،  علوم  وزارت و بازنشسته   شاغل  و پیمانی  رسمی  کارکنان  کلیه-3 تبصره
  .شوند می  برخوردار  تحصیل  دوره  و متغیر در طی  ثابت  شهریه  تخفیف%)50 ( درصد از پنجاه) شبانه( نوبت دوم  دوره   تحصیلی های رشته

  
  1385ـ86در سال تحصیلی ) شبانه( نوبت دوم ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای دوره های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ـ شهریه رشته39جدول شماره 

  )به ریال(میزان شهریه 
  شهریه متغیر برای هر واحد درسی

عنوان   ردیف
  شهریه ثابت  آموزشیگروه   دانشگاه

  پایه نظری  عمومی  )هر نیمسال تحصیلی(
اصلی و 

تخصصی 
  )نظری(

گاهی و آزمایش
عملی (کارگاهی 

با دو ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمایشگاهی و 
عملی (کارگاهی 

با سه ساعت 
  )اجرا در هفته

شهریه پروژه 
در صورت 
وجود در 

برنامه آموزشی 
  )هر واحد(

  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/750  های آموزشی سایر گروه  اراک1  000/700  علوم انسانی
  000/300  000/800  علوم انسانی

علوم پایه، فنی مهندسـی،       ارومیه2
کشاورزی و منابع طبعی و     

  هنر
000/850  000/70  000/100  000/120  000/150  000/200  000/300  

  000/300  000/200  000/150  000/110  000/90  000/70  000/100/1  سایر گروههای آموزشی  اصفهان3  000/600  علوم انسانی
  000/350  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/000/1  سایر گروههای آموزشی  )س(الزهرا 4  000/700  علوم انسانی

  000/250  000/170  000/130  000/110  000/90  000/60  000/800  کارشناسی  علوم انسانی  000/250  000/150  000/120  000/90  000/80  000/45  000/500  کاردانی
امام حسین 5  000/250  000/150  000/120  000/90  000/80  000/45  000/550  کاردانی

  000/250  000/170  000/130  000/110  000/90  000/60  000/850  کارشناسی  زشیهای آمو سایر گروه  )ع(
  000/300  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/800  های آموزشی سایر گروه  ایالم6  000/700  علوم انسانی
 سینا بوعلی7  000/800  علوم انسانی

  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  های آموزشی سایر گروه  همدان
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  بیرجند8  000/700  علوم انسانی

  000/700  م انسانیعلو
9

المللی  بین
امام 
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  )ره( خمینی

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/000/1  های آموزشی سایر گروه  تبریز10  000/800  علوم انسانی
تربیت معلم 11  000/700  علوم انسانی

  000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  های آموزشی سایر گروه  تهران
تربیت معلم 12  000/450  علوم انسانی

  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/800  های آموزشی سایر گروه  آذربایجان
تربیت معلم 13  000/600  علوم انسانی

  000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  های آموزشی سایر گروه  سبزوار

مجتمع (تهران 14
آموزش عالی 

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/600  علوم انسانی  )قم

 سومبخش
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  1385ـ86در سال تحصیلی ) شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای دوره نوبت دوم  انشگاههای مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی د ـ شهریه رشته39جدول شماره ادامه 
  )به ریال(میزان شهریه 

  شهریه متغیر برای هر واحد درسی
عنوان   ردیف

  شهریه ثابت  گروه آموزشی  دانشگاه
  پایه نظری  عمومی  )هر نیمسال تحصیلی(

اصلی و 
تخصصی 

  )نظری(

آزمایشگاهی و 
عملی (کارگاهی 

با دو ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمایشگاهی و 
عملی (کارگاهی 

با سه ساعت 
  )اجرا در هفته

شهریه پروژه 
در صورت 
وجود در 

برنامه آموزشی 
  )هر واحد(

  000/400  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/000/1  های آموزشی سایر گروه  خلیج فارس15  000/900  علوم انسانی
رازی 16  000/700  علوم انسانی

  000/400  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/900  های آموزشی سایر گروه  کرمانشاه
  000/350  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  زابل17  000/700  علوم انسانی
  000/350  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  زنجان18  000/600  علوم انسانی
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  های آموزشی سایر گروه  سمنان19  000/800  علوم انسانی
سیستان و 20  000/700  علوم انسانی

  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  های آموزشی سایر گروه  بلوچستان
  000/250  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  های آموزشی سایر گروه  شاهد21  000/900  علوم انسانی
  000/700  علوم انسانی

علوم پایه، فنی مهندسـی،       شهرکرد22
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  کشاورزی و منابع طبیعی

  000/700  علوم انسانی
علوم پایه، فنی مهندسـی،     
کشاورزی و منابع طبیعـی     

  و هنر
شهید باهنر 23  000/200  000/180  000/140  000/110  000/90  000/800

  کرمان
  000/800  دامپزشکی

000/65  
000/120  000/140  000/200  000/200  000/500  

  000/600  علوم انسانی
علوم پایه، فنی مهندسـی،     
کشاورزی و منابع طبیعـی     

  و هنر
000/000/1  000/90  000/110  000/140  000/180  000/300  24

شهید 
چمران 
  اهواز

  000/800  دامپزشکی
000/65  

000/120  000/140  000/200  000/200  000/500  
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/100/1  های آموزشی سایر گروه  شیراز25  000/000/1  انسانیعلوم 

صنعتی 26  000/800  علوم انسانی
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/800  های آموزشی سایر گروه  شاهرود

صنعتی مالک 27
  000/350  000/170  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1   مهندسیعلوم پایه، فنی  اشتر

عالمه 28
  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/500  علوم انسانی و علوم پایه  طباطبایی

  000/450  000/350  000/250  000/225  000/120  000/70  000/200/1  فنی و مهندسی و هنر
29  000/350 000/350 000/250  000/180  000/120  000/70  000/050/1  علوم پایه

علم و 
صنعت 
  000/300 000/350 000/250  000/150  000/100  000/70  000/000/1  علوم انسانی  ایران

علوم پایه 30
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  های آموزشی کلیه گروه  دامغان

31
علوم 

کشاورزی و 
ع طبیعی مناب

  گرگان
کشاورزی و منابع طبیعـی     

  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  و علوم پایه

32
علوم و فنون 

دریایی 
  خرمشهر

فنی مهندسی، کـشاورزی    
  000/200  000/200  000/150  000/120  000/90  000/65  000/600  و منابع طبیعی و علوم پایه

فردوسی 33  000/600  علوم انسانی
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  مشهد

  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/60  000/600  های آموزشی سایر گروه  قم34  000/550  علوم انسانی
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  های آموزشی سایر گروه  کاشان35  000/800  علوم انسانی
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  های آموزشی سایر گروه  کردستان36  000/600  علوم انسانی
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  های آموزشی هسایر گرو  گیالن37  000/800  علوم انسانی
  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/500  های آموزشی سایر گروه  لرستان38  000/400  علوم انسانی
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  های آموزشی سایر گروه  مازندران39  000/700  علوم انسانی
  000/250  000/170  000/140  000/120  000/100  000/65  000/800  های آموزشی سایر گروه  هرمزگان40  000/700  علوم انسانی

  000/350  000/180  000/140  000/120  000/100  000/70  000/800  هنر  هنر تهران41
هنر اسالمی 42

  000/350  000/180  000/140  000/120  000/100  000/70  000/750  هنر  تبریز
  000/350  000/160  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  های آموزشی سایر گروه  یاسوج43  000/650  علوم انسانی
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/600  های آموزشی سایر گروه  یزد44  000/550  علوم انسانی

45
کشاورزی و 
منابع طبیعی 

  ثانیمال
  000/400  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/700  کشاورزی و منابع طبیعی

محقق 46  000/500  علوم انسانی
  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/50  000/550  های آموزشی سایر گروه  اردبیلی

  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  00/65  000/850  های آموزشی سایر گروه  تفرش47  000/800  علوم انسانی
ولیعصر 48  000/600  علوم انسانی

  000/300  000/200  000/150  000/120  000/100  000/65  000/700  های آموزشی سایر گروه  رفسنجان
صنعتی 49

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  های آموزشی کلیه گروه  شیراز
دانشکده امور 50

  000/250  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/650  علوم انسانی   یاقتصاد
پروژه 

000/300  51
تربیت دبیر 
شریعتی و 

شهید 
  رجایی

کارآموزی   000/180  000/140  000/110  000/100  000/65  000/650  های آموزشی کلیه گروه
000/110  

52
مجتمع 

ش آموز
  عالی مراغه

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/800  کشاورزی و منابع طبیعی

53
دانشکده 

تربیت دبیر 
  شریعتی

  000/250  000/143  000/143  000/99  000/88  000/55  000/400  های آموزشی کلیه گروه
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  1385ـ86در سال تحصیلی ) شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای دوره نوبت دوم  دانی و کارشناسی دانشگاههای مختلف تحصیلی در مقاطع کار ـ شهریه رشته39ادامه جدول شماره 
  )به ریال(میزان شهریه 

  شهریه متغیر برای هر واحد درسی
عنوان   ردیف

  شهریه ثابت  گروه آموزشی  دانشگاه
  پایه نظری  عمومی  )هر نیمسال تحصیلی(

اصلی و 
تخصصی 

  )نظری(

آزمایشگاهی و 
عملی (کارگاهی 

با دو ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمایشگاهی و 
عملی (کارگاهی 

با سه ساعت 
  )اجرا در هفته

شهریه پروژه 
در صورت 
وجود در 
زشی برنامه آمو

  )هر واحد(

54
مجتمع 
آموزش 

عالی 
  شاپور جندی

  000/250  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/650  های آموزشی کلیه گروه

55
دانشکده 
مهندسی 
  گلپایگان

  000/250  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/650  فنی مهندسی
  000/800  علوم انسانی

56
سایر 
ها و  دانشگاه

مؤسسات 
آموزش 
  عالی کشور

  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/850  های آموزشی سایر گروه

  .گردیده استاطالعیه توزیع کارنامه و فرم انتخاب رشته درج  تهران، ارومیه، شهرکرد و فردوسی مشهد در های ای دانشگاه  شبانه دوره دکتری حرفهشهریه57
  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالی  تعهدات  رعایت  به  ملزم شدگان پذیرفته -
و پرداخت شهریه و یا هرگونه کمک هزینه تحصیلی از سوی سازمان به کارگیرنده ممنـوع  ) شبانه(شده دوره نوبت دوم   یرفته اعطای مأموریت آموزشی به کارکنان پذ  -

  .باشد می
  . کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند-
    گزینش نحوه  و  تحصیلی های  رشته  ظرفیت توزیع و  بندی  ازنظر سهمیه  داوطلبان بندی  تقسیم -4
  درصـد  80 تـا    60  میـزان     بـه   فنĤوری  و  تحقیقات ،علوم    وزارت  به   وابسته  عالی   آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  ) شبانه(نوبت دوم    تحصیلی  های  رشته در دانشجو   پذیرش-

   و پژوهـشی     آموزشـی   هـا و مؤسـسات      دانشگاه ، فنĤوری  و  تحقیقات ،علوم  وزارت   رسمی  کارمندان  درصد به  10 تا   و ظرفیتی    است   استانی   بومی   روش   به  رشته هر   ظرفیت
 .یابد  می  مربوط اختصاص  استان  بومی فنĤوری  و ، تحقیقات  علوم  وزارت  به وابسته

   اسـتان   در همـان  )   در کارنامـه     منـدرج    بومی   استان  مطابق ( آنان   بومی   استان   که   داوطلبانی   به   هر رشته   ظرفیت  در   یافته   درصد اختصاص    استانی   بومی   گزینش  در روش -
 .  خواهد گرفت باشد تعلق

 . خواهد بود  نام  ثبت  هنگام  به  تمام  سال35   کارکنان  سهمیه  برای حداکثر سن -1 تبصره
 .  است  ممنوع  تحصیلی  هزینه  کمک  هرگونه  و یا پرداخت  شهریه  و پرداخت )شبانه(دوره نوبت دوم   در شده هپذیرفت  کارکنان  به   آموزشی موریتأ م اعطای -2 تبصره
  انشگاه در د نام  ثبت  هنگام  و به شدن  پذیرفته  و درصورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومی  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سنی  رعایت مسؤولیت -3تبصره

 .گردد  می  تلقی»  یکن  لم کان«   وی  قبولی  صورت این غیر  در  مربوط را ارائه باید مدارک
 . ذیربط خواهد بود  عالی  آموزش  مؤسسه آموزشی  در اختیار شورای  سایر ضوابط و مقررات  به توجه  با  تحصیلی  هر نیمسال  برای  درسی  واحدهای  سقف تعیین -
   برای  کل  نمره  محاسبه نحوه (  داوطلبان  کل  نمره  براساس  عالی  آموزش ها ومؤسسات دانشگاه)شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  از رشته شجو در هریک دان گزینش-

 .پذیرد  می صورت)   است  شده  داده توضیحراهنما    دفترچه این فصل اول  » الف«  قسمت  در داوطلبان
 . خواهد بود  روزانه های همانند شرایط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  های  دانشجو در دوره ضوابط پذیرش سایر شرایط و-
    رشته انتخاب -5
 .پذیرد  می  مفاد زیر انجام  براساس علوم ریاضی و فنی   آزمایشی  گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  رشته انتخاب   
 حضوری نیمهو  ) شبانه(، نوبت دوم   روزانه های  دوره  تحصیلی های رشته  انتخاب  به مجاز  آزمون کارنامه در   مندرج6  شماره  جدول  اساس بر   که طلبانی از داو دسته آن -

  به مربوط  ضوابط همچنین وراهنما   دفترچه  این  اول  فصل در  ضوابط مندرج  اساس بر توانند می  مندی  عالقه باشند، در صورت  می  عالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 انتخاب  فرم در و  استخراج  مربوط  جدول از را خود  عالقه مورد  )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های کدرشته یا  کدرشته،)شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های رشته

 . نمایند درج  اولویت  ترتیب  به1385ل سا  آزمون  تحصیلی  های رشته 
 یا  کدرشتهتوانند   ندارند و لذا می  محدودیتی  اولویت نظر تعداد و از لحاظ درج  از )شبانه(نوبت دوم     دوره های کدرشته   در انتخاب  فوق  واجد شرایط بندهای داوطلبان  -

 تا 1  از اولویت (  انتخابی های  اولویت  عنوان ، به راهنما دفترچه این  ستورالعمل فصل پنجمد   به توجه  و با مربوط استخراج   را از جداول )شبانه(دوره نوبت دوم  های کدرشته
 . نمایند  درج  رشته  انتخاب در فرم) 100
   روش  به،ها  رشته  گونه  این نتخاب ا مند به  عالقهعلوم ریاضی و فنی   آزمایشی   گروه  داوطلبان بین  از )شبانه( دوره نوبت دوم  های  از رشته برخی  دانشجو در پذیرش -

دوره نوبت دوم  متمرکز نیمه   رشته  انتخاب  به  تمایل در صورتمربوط    آزمایشی مند گروه  عالقه داوطلبان. شود  می انجام  مذکور  رشته  روزانه  و همانند دورهمتمرکز نیمه
  ، در فرم  انتخابی های کدرشته سایر   همراه  آنرا به انتخاب  و یا چند  یک  عنوان به  و  استخراج مربوطه  جداول زا های مربوط را کدرشته محل  یا کدرشته   است ، الزم )شبانه(

  . نمایند  درج  رشته انتخاب
  
 دوم  قسمت

  دوره ضوابط مذکور در  همانند شرایط و  ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه)شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب نحوه  دانشجو و ضوابط پذیرش شرایط و -   وش متمرکز به رعلوم ریاضی و فنیآزمایشی   گروه  )شبانه( نوبت دوم  دوره  حصیلیت  مختلف  های رشته  شرایط و ضوابط اختصاصی
  .باشد  ذیربط می های  رشته روزانه

  حضوری نیمهو ) شبانه(، نوبت دوم   روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  آزمون  در کارنامه ج مندر6   شماره  جدول  براساس  که  از داوطلبان  دسته آن-
 خود  حصیلی ت های  رشته  انتخاب  در فرم  تقدم  ترتیب  و به  مربوط استخراج  خود را از جداول مورد عالقه   تحصیلی های توانند رشته  می مندی  عالقه باشند، در صورت می
 .  نمایند درج

  های  محل  کدرشتهمربوط     جداول   به   باتوجه   است  ، الزم   ریاضی و فنی    علوم   آزمایشی   گروه  )شبانه( دوره نوبت دوم      های  رشته   انتخاب  مند به    واجد شرایط عالقه    داوطلبان-
   رشـته    انتخـاب   فـرم   در  عالقـه   مورد   تحصیلی  های  کدرشته   درج   به  نسبتراهنما     دفترچه   این مفصل پنج  در     مندرج   دستورالعمل  براساس  و   خود را استخراج    موردعالقه

 . نمایند اقدام
ـ       مطابق   ریاضی و فنی    علوم   آزمایشی   گروه  )شبانه( دوره نوبت دوم       تحصیلی   مختلف  های   رشته  ای  حرفه   مطلوب   های فعالیت در موثر غیر عضو  نقص -    بـه  وطضـوابط مرب

  .دباش می مذکور   آزمایشی  گروه روزانه  دوره  تحصیلی  های رشته
  

  .باشد  میذیل گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به شرح جداول ) شبانه(های تحصیلی دوره نوبت دوم  رشته
  دانشگاه اراک            40جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  صیلیتح

  کارشناسی مرد زن 30 -- )صنایع پاالیش (مهندسی شیمی  2501 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 40 -- ریاضی 2502 3
  کارشناسی مرد زن 40 -- فیزیک 2503 4
  کارشناسی مرد زن -- 20 آب-مهندسی کشاورزی  2504 5

  
 ومیهدانشگاه ار

  کارشناسی مرد زن 12 -- )مخابرات(مهندسی برق  2505 6
  کارشناسی مرد زن -- 17 عمران-مهندسی عمران  2506 7
  کارشناسی مرد زن -- 17 استخراج معدن-مهندسی معدن  2507 1
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  ادامه دانشگاه ارومیه             41جدول شماره 
رقم   یرشجنس پذ  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 17 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2508 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 22 ریاضی 2509 3
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن 17 -- فیزیک 2511 5
 گرایش حالت جامد اسیکارشن مرد زن -- 17 فیزیک 2510 4
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 5 -- علوم اقتصادی 2513 7
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 9 علوم اقتصادی 2512 6
  کارشناسی مرد زن -- 17 آب-مهندسی کشاورزی  2514 1
  شناسیکار مرد زن -- 17 مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2515 2
  کارشناسی مرد زن -- 5 حسابداری 2516 3
  کارشناسی مرد زن -- 5 مدیریت بازرگانی 2517 4
 محل تحصیل خوی-آموزشکده فنی خوی کاردانی مرد زن -- 17 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  2518 5
 تحصیل خویمحل -آموزشکده فنی خوی کاردانی مرد زن -- 17 کاردانی معماری 2519 6

  
 دانشگاه اصفهان

  کارشناسی مرد زن -- 20 )الکترونیک ( مهندسی برق  2520 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 )طراحی فرآیندهای صنایع نفت (مهندسی شیمی  2521 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 نقشه برداری-مهندسی عمران  2522 2
  افزار پذیرش منحصراً در گرایش سخت کارشناسی مرد زن -- 30 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 2523 3
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 2524 4
محـل  - واحـد خوانـسار    -گرایش کـاربردی     کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 2525 5

 فاقد خوابگاه-تحصیل خوانسار
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 2526 6
  کارشناسی مرد زن -- 50 یزیکف 2527 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 آمار 2528 1
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 25 علوم اقتصادی 2529 2
  کارشناسی مرد زن -- 15 مهندسی پزشکی بالینی 2530 3
  کارشناسی مرد زن -- 11 حسابداری 2531 4
  ناسیکارش مرد زن -- 14 مدیریت بازرگانی 2532 5
 گرایش علوم انسانی واجتماعی کارشناسی مرد زن -- 6 کتابداری 2533 6
 گرایش صنعتی وسازمانی کارشناسی مرد زن -- 12 روانشناسی 2534 7

  
 تهران-)س (دانشگاه الزهرا

  کارشناسی -- زن 25 -- برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  2535 1
  کارشناسی -- زن -- 10 ) افزارنرم(مهندسی کامپیوتر 2536 2
 گرایش محض کارشناسی -- زن -- 20 ریاضی 2537 3
 گرایش کاربردی کارشناسی -- زن 20 -- ریاضی 2538 4
  کارشناسی -- زن -- 15 فیزیک 2539 5
 گرایش کاربردی کارشناسی -- زن 35 -- شیمی 2540 6
 اقتصادنظریگرایش  کارشناسی -- زن 13 -- علوم اقتصادی 2541 7
  کارشناسی -- زن 7 -- حسابداری 2542 1
  کارشناسی -- زن 6 -- مدیریت بازرگانی 2543 2
  کارشناسی -- زن 7 --  کتابداری 2544 3

 ایالمدانشگاه 
  کاردانی مرد زن 30 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2545 4

  
 همدان-دانشگاه بوعلی سینا

  کارشناسی مرد زن -- 22 عمران-ی عمران مهندس 2546 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 22 ریاضی 2547 6
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 22 فیزیک 2548 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 22 شیمی 2549 1
  کارشناسی مرد زن -- 22 آب-مهندسی کشاورزی  2550 2
  کارشناسی مرد زن -- 22 مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2551 3
  کارشناسی مرد زن -- 18 باستان شناسی 2552 4
  کاردانی مرد زن -- 22 تکنولوژی آبیاری 2553 5

  
 دانشگاه بیرجند

  کارشناسی مرد زن -- 35 )قدرت(مهندسی برق  2554 6
  کارشناسی مرد زن -- 35 )مخابرات(مهندسی برق  2555 7
  کارشناسی مرد زن -- 35 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  2556 1
  کارشناسی مرد زن -- 35 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2557 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن 35 -- ریاضی 2558 3
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 35 -- ریاضی 2559 4
  کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 2560 5
  کارشناسی مرد زن -- 40 آب-مهندسی کشاورزی  2561 6
  کاردانی مرد زن -- 35 الکترونیک-کاردان فنی برق  2562 7
  کاردانی مرد زن -- 16 کاردانی باستان شناسی 2563 1
  کاردانی مرد زن -- 35 عمران روستایی-کاردان فنی عمران  2564 2
  کاردانی مرد زن -- 40 تکنولوژی آبیاری 2565 3
  کاردانی مرد زن -- 18 کاردانی کتابداری 2566 4

 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی
  کارشناسی مرد زن -- 23 )کنترل(مهندسی برق  2567 5
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 ـ قزوین) ره(المللی امام خمینی  بیندانشگاه ادامه             42جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  شظرفیت پذیر

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 23 عمران-مهندسی عمران  2568 6
  کارشناسی مرد زن -- 23 استخراج معدن-مهندسی معدن  2569 7
ــک   2570 1 ــی مکانی ــی  -مهندس ــک درطراح مکانی

  کارشناسی مرد زن -- 23 جامدات
  کارشناسی مرد زن -- 23 متالورژی صنعتی-ی موادمهندس 2571 2
  کارشناسی مرد زن -- 23 سرامیک-مهندسی مواد 2572 3
  کارشناسی مرد زن -- 23 مهندسی معماری 2573 4
  کارشناسی مرد زن -- 23 ریاضی 2574 5
  کارشناسی مرد زن -- 23 فیزیک 2575 6
  کارشناسی مرد زن -- 23 آمار 2576 7
  کارشناسی مرد زن -- 23 آب-مهندسی کشاورزی  2577 1
   کارشناسی مرد زن -- 12 حسابداری 2578 2
  کارشناسی مرد زن -- 12 مدیریت صنعتی 2579 3
  کارشناسی مرد زن -- 23 مهندسی شهرسازی 2580 4
  کاردانی مرد زن -- 48 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2581 5

  
 بریزدانشگاه ت

-کنترل  -قدرت  -الکترونیک  (مهندسی برق    2582 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 )مخابرات 

 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کارشناسی مرد زن -- 10 الکترونیک-مهندسی برق 2583 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 صنایع پتروشیمی-مهندسی شیمی 2584 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 تولید صنعتی-مهندسی صنایع  2585 2
  کارشناسی مرد زن -- 10 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  2586 3
  کارشناسی مرد زن -- 10 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  2587 4
  کارشناسی مرد زن -- 10  متالورژی صنعتی-مهندسی مواد  2588 5
  کارشناسی دمر زن -- 10 نقشه برداری-مهندسی عمران  2589 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 آب-مهندسی عمران  2592 2
  کارشناسی مرد زن 10 -- خاک-مهندسی عمران  2591 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 سازه-مهندسی عمران  2590 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2593 3
  کارشناسی مرد زن -- 10  درحرارت وسیاالتمکانیک-مهندسی مکانیک  2594 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  2595 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 سرامیک-مهندسی مواد 2596 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2597 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2598 1
  اتمی وملکولی-گرایش های جامدوالکترونیک  کارشناسی مرد زن -- 10 کفیزی 2599 2
 نظری واخترفیزیک-گرایش های هسته ای  کارشناسی مرد زن 10 -- فیزیک 2600 3
  کارشناسی مرد زن -- 10 آمار 2601 4
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 7 علوم اقتصادی 2602 5
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد نز 3 -- علوم اقتصادی 2603 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 آب-مهندسی کشاورزی  2604 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2605 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  2606 2
  شناسیکار مرد زن -- 10 علوم کامپیوتر 2607 3
  کارشناسی مرد زن -- 4 کتابداری 2608 4
  کارشناسی مرد زن IT( -- 10(مهندسی فناوری اطالعات 2609 5
 محل تحصیل آموزشکده فنی مرند کاردانی مرد زن -- 10 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  2610 6
  تحصیل آموزشکده فنی مرندمحل کاردانی مرد زن -- 10 ساختمانهای بتنی-کاردان فنی عمران  2611 7
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 10 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  2612 1
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 10 ماشین ابزار-کاردان فنی مکانیک  2613 2
  کاردانی مرد زن -- 10 کاردانی معماری 2614 3
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 10 کاردانی معماری 2615 4
 محل تحصیل آموزشکده فنی بناب کاردانی مرد زن -- 10 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2616 5

  
 تبریز-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

  کارشناسی مرد زن -- 30 )قدرت(مهندسی برق  2617 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  2618 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 35 ریاضی 2619 1
  کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 2620 2

  
 دانشگاه تربیت معلم تهران

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 45 ریاضی 2621 3
  کارشناسی مرد زن -- 40 علوم کامپیوتر 2622 4
  کارشناسی مرد زن -- 18 کتابداری 2623 5

  
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  کاردانی مرد زن -- 35 الکترونیک-کاردان فنی برق  2624 6
  کاردانی مرد زن -- 45 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  2625 7
  کاردانی مرد زن -- 60   ریخته گری-کاردان فنی مواد  2626 1
  کاردانی مرد -- -- 35 اردانی معماریک 2627 2
  کاردانی مرد زن -- 35 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2628 3
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 دانشگاه تفرش            43جدول شماره 
  کارشناسی مرد زن -- 30 )الکترونیک (مهندسی برق  2629 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  2630 5
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  2631 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 نقشه برداری-مهندسی عمران  2632 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 2633 1
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 2634 2

  
 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس 

  کارشناسی مرد زن -- 15 )مخابرات(مهندسی برق 2635 3
  کارشناسی مرد زن -- 15 کشتی سازی-مهندسی دریا 2636 4
  کارشناسی مرد زن -- 15 )صنایع گاز(مهندسی شیمی  2637 5
  کارشناسی مرد زن -- 15 عمران-مهندسی عمران  2638 6
  کارشناسی مرد زن -- 15 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2639 7
  کارشناسی مرد زن -- 15 دسی معماریمهن 2640 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 15 ریاضی 2641 2
  کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 2642 3
  کارشناسی مرد زن -- 15 آمار 2643 4
 گرایش اقتصاد بازرگانی کارشناسی مرد زن -- 11 علوم اقتصادی 2644 5
  کارشناسی مرد زن -- 4 حسابداری 2645 6
  کارشناسی مرد زن -- 4 مدیریت بازرگانی 2647 1
  کارشناسی مرد زن -- 4 مدیریت صنعتی 2646 7
  کاردانی مرد زن -- 4 کاردانی کتابداری 2648 2

  
 کرمانشاه-دانشگاه رازی 

  کارشناسی مرد زن -- 20 )الکترونیک (مهندسی برق  2649 3
  کارشناسی مرد نز -- 20 )صنایع غذایی(مهندسی شیمی  2650 4
  کارشناسی مرد زن -- 20 عمران-مهندسی عمران  2651 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2652 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 طراحی جامدات مکانیک در-مهندسی مکانیک  2653 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 25  ریاضی 2654 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 25 ریاضی 2655 2
 کلیه گرایشها کارشناسی مرد زن -- 35 فیزیک 2656 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 2657 4
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 15 علوم اقتصادی 2658 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 آب-مهندسی کشاورزی  2659 6
  کارشناسی مرد زن -- 12 حسابداری 2660 7

  
  دانشگاه زابل

 گرایش محض کارشناسی مرد زن 60 -- ریاضی 2661 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 آمار 2662 2
  کارشناسی مرد زن -- 60 آب-مهندسی کشاورزی  2663 3
  کارشناسی مرد زن -- 60 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  2664 4
  کاردانی مرد زن 60 -- قدرت-کاردان فنی برق  2665 5
  کاردانی مرد زن 12 -- کاردانی باستان شناسی 2666 6
  کاردانی مرد زن 60 -- نقشه برداری-کاردان فنی عمران  2667 7
  کاردانی مرد زن 60 -- عمران روستایی-کاردان فنی عمران  2668 1
  انیکارد مرد زن -- 60 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  2669 2
  کاردانی مرد زن 60 --  جوشکاری–کاردان فنی مکانیک  2670 3
  کاردانی مرد زن 60 -- ماشین آالت-کاردان فنی مکانیک  2671 4
  کاردانی مرد زن 60 -- کاردانی معماری 2672 5
  کاردانی مرد زن 60 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2673 6
  کاردانی مرد زن -- 16 ابداریکاردانی کت 2674 7
  کاردانی مرد زن 60 -- آب وفاضالب-کاردان فنی عمران  2675 1

  
 دانشگاه زنجان

  کارشناسی مرد زن 50 -- )مخابرات-قدرت-الکترونیک (مهندسی برق  2676 2
  کارشناسی مرد زن 27 -- عمران-مهندسی عمران  2677 3
  کارشناسی مرد زن 25 -- ارت وسیاالتمکانیک درحر-مهندسی مکانیک  2678 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2679 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 10 -- ریاضی 2680 6
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 فیزیک 2681 7
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن 10 -- فیزیک 2682 1
  کارشناسی مرد زن 30 -- آب-مهندسی کشاورزی  2683 2
  کاردانی مرد زن 25 -- نقشه برداری-کاردان فنی عمران  2684 3
  کاردانی مرد زن -- 40 کاردانی معماری 2685 4
  کاردانی مرد زن 25 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2686 5
  کاردانی مرد زن -- 10 کاردانی حسابداری 2687 6

  
 سمناندانشگاه 

  کارشناسی مرد زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  2688 7
  کارشناسی مرد زن -- 25 )قدرت(مهندسی برق  2689 1
  کارشناسی مرد زن 45 -- عمران-مهندسی عمران  2690 2
  کارشناسی مرد زن 35 -- مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2691 3
  کارشناسی مرد زن 35 -- ک درحرارت وسیاالتمکانی-مهندسی مکانیک  2692 4
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  ادامه دانشگاه سمنان             44جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن 55 -- متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 2693 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 45 -- یاضیر 2694 6
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن 45 -- فیزیک 2695 7

  
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان 

  کارشناسی مرد زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  2696 1
  کارشناسی مرد زن -- 25 )مخابرات(مهندسی برق  2697 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 )نایع شیمیایی معدنی ص(مهندسی شیمی  2698 3
  کارشناسی مرد زن 25 -- برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع 2699 4
  کارشناسی مرد زن -- 35  عمران–مهندسی عمران  2700 5
  کارشناسی مرد زن -- 25 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 2701 6
  کارشناسی مرد زن -- 25 )رنرم افزا(مهندسی کامپیوتر 2702 7
  کارشناسی مرد زن -- 15 استخراج معدن-مهندسی معدن  2703 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2704 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2705 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 2706 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 2707 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 2708 6
 یرانشهر محل تحصیل واحدا-گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 50 ریاضی 2709 7
 انشهرمحل تحصیل واحدایر-گرایش محض  کارشناسی مرد زن -- 40 ریاضی 2710 1
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 2711 2
  کارشناسی مرد زن 20 -- آمار 2712 3
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن 18 -- علوم اقتصادی 2713 4
 گرایش اقتصادکشاورزی کارشناسی مرد زن -- 10 علوم اقتصادی 2714 5
 گرایش اقتصادبازرگانی ناسیکارش مرد زن -- 10 علوم اقتصادی 2715 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 حسابداری 2716 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت دولتی 2717 1
  کارشناسی مرد زن 40 -- علوم کامپیوتر 2718 2
  کارشناسی مرد زن -- IT( 25(مهندسی فناوری اطالعات 2719 3
  کارشناسی مرد زن -- 9 باستان شناسی 2720 4

  
 دانشگاه شهرکرد

  کارشناسی مرد زن -- 22 )الکترونیک (مهندسی برق  2721 5
  کارشناسی مرد زن -- 22 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2722 6
  کارشناسی مرد زن -- 22 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2723 7
  کارشناسی مرد زن -- 22 سرامیک-مهندسی مواد 2724 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 28 ریاضی 2725 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 28  ریاضی 2726 3
  کارشناسی مرد زن -- 22 فیزیک 2727 4
  کارشناسی مرد زن -- 22 آب-مهندسی کشاورزی  2728 5
  کارشناسی مرد زن -- 22 مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2729 6

  
 کرمان-انشگاه شهیدباهنرد

 . نفر می باشد20ظرفیت هرگرایش  کارشناسی مرد زن 64 -- )مخابرات -قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2730 7
  کارشناسی مرد زن 34 -- )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  2731 1
  کارشناسی مرد زن 34 -- تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  2732 2
  کارشناسی مرد زن 54 -- عمران-ی عمران مهندس 2733 3
 دانشکده تکنولوژی سیرجان کارشناسی مرد زن 39 -- عمران-مهندسی عمران  2734 4
  کارشناسی مرد زن 24 -- )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 2735 5
  کارشناسی مرد زن 19 -- اکتشاف معدن-مهندسی معدن  2736 6
  کارشناسی مرد زن 19 -- استخراج معدن-مهندسی معدن  2737 7
  کارشناسی مرد زن 34 -- مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2738 1
 دانشکده تکنولوژی سیرجان کارشناسی مرد زن 34 -- مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2739 2
  ارشناسیک مرد زن 34 -- مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2740 3
  کارشناسی مرد زن 30 -- متالورژی استخراجی-مهندسی مواد 2741 4
ــض  کارشناسی مرد زن 44 -- ریاضی 2742 5 ــای مح ــرایش ه ــاربردی-گ ــق -ک منط

 ریاضیات صنعتی وآموزش ریاضی-وکامپیوتر
 مجتمع آموزش عالی بم-گرایش محض  کارشناسی مرد زن 44 -- ریاضی 2743 6
 گرایشهای نجوم،هسته ای اتمی ومولکولی کارشناسی مرد زن 30 -- فیزیک 2744 7
  کارشناسی مرد زن 34 --  آمار 2745 1
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 14 -- علوم اقتصادی 2746 2
  کارشناسی مرد زن 29 -- آب–مهندسی کشاورزی  2747 3
  کارشناسی مرد زن 29 -- مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2748 4
  کارشناسی مرد زن 29 -- اقتصادکشاورزی–مهندسی کشاورزی  2749 5
  کارشناسی مرد زن 14 -- حسابداری 2751 7
  مجتمع آموزش عالی بافت کارشناسی مرد زن -- 15 حسابداری 2750 6
  کارشناسی مرد زن 14 -- مدیریت بازرگانی 2753 2
 مجتمع آموزش عالی بافت کارشناسی مرد زن -- 15 مدیریت بازرگانی 2752 1
  کارشناسی مرد زن 44 -- علوم کامپیوتر 2754 3
 .باشد می محل تحصیل دانشکده صنعت ومعدن زرند کاردانی مرد زن 85 -- استخراج معادن ذغالسنگ-کاردان فنی معدن  2755 4
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  ادامه دانشگاه شهید باهنر ـ کرمان             45جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  رلکنت
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 .باشد می محل تحصیل دانشکده صنعت ومعدن زرند کاردانی مرد زن -- 44 کاردانی معماری 2756 5
 .باشد می محل تحصیل دانشکده صنعت ومعدن زرند کاردانی مرد زن -- 44 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2757 6
 .باشد محل تحصیل دانشکده تکنولوژی سیرجان می کاردانی مرد زن 95 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2758 7
 دانشکده کشاورزی جیرفت کاردانی مرد زن 80 -- تکنولوژی ماشینهای کشاورزی 2759 1
  کاردانی مرد زن 12 -- ریکاردانی کتابدا 2760 2
 مجتمع آموزش عالی بم-گرایش مدیریت هتلداری کاردانی مرد زن 15 -- کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی 2761 3
 مجتمع آموزش عالی بم-گرایش مدیریت جهانگردی کاردانی مرد زن 15 -- کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی 2762 4

  
 تهران-دانشگاه شهیدبهشتی 

 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 15  شیمی 2763 5
  کارشناسی مرد زن 8 -- مدیریت مالی 2764 6
 .محل تحصیل زیرآب سوادکوه می باشد کارشناسی مرد زن -- 20  )سواد کوه مازندران(ا آبادانی روستاه 2765 7

  
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران 

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعـی بهبهـان         اسیکارشن مرد زن -- 10 )الکترونیک (مهندسی برق  2766 1
 .می باشد

  کارشناسی مرد زن -- 20 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2767 2
محل تحصیل دانشکده منابع طبیعـی بهبهـان         کارشناسی مرد زن -- 10 عمران-مهندسی عمران  2768 3

 .می باشد
  کارشناسی مرد زن -- 10 عمران-مهندسی عمران  2769 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2770 5
  کارشناسی مرد زن -- 5 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2771 6
  کارشناسی مرد زن -- 5 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2772 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 2773 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2774 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2775 3
  کارشناسی مرد زن 30 -- فیزیک 2776 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 آمار 2777 5
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن 7 -- علوم اقتصادی 2778 6
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی دمر زن 4 -- علوم اقتصادی 2779 7
 .محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهواز می باشد کارشناسی مرد زن -- 10 آب-مهندسی کشاورزی  2780 1
 .محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهواز می باشد کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی  2781 2
  کارشناسی مرد زن 8 -- مدیریت بازرگانی 2782 3
 .محل تحصیل شهرستان شوشتر می باشد کاردانی مرد زن 10 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2783 4

  
  دانشگاه شیراز

  کارشناسی مرد زن -- 16 )مخابرات -کنترل –قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2784 5
  کارشناسی مرد زن -- 13 )یع پتروشیمیصنا-صنایع پاالیش (مهندسی شیمی  2785 6
  کارشناسی مرد زن -- 5 عمران-مهندسی عمران  2786 7
  کارشناسی مرد زن -- 7 )نرم افزار-سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 2787 1
  کارشناسی مرد زن -- 5 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2788 2
  کارشناسی مرد زن -- 5 ت وسیاالتمکانیک درحرار-مهندسی مکانیک  2789 3
  کارشناسی مرد زن -- 10 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 2790 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی معماری 2791 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2793 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2792 6
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 4 فیزیک 2794 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 آمار 2795 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 3 شیمی 2796 3
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 9 علوم اقتصادی 2797 4
  کارشناسی مرد زن -- 7 آب-مهندسی کشاورزی  2798 5
  کارشناسی مرد زن -- 8 اورزیمکانیک ماشینهای کش-مهندسی کشاورزی  2799 6
  کارشناسی مرد زن -- 8 اقتصادکشاورزی–مهندسی کشاورزی  2800 7
  کارشناسی مرد زن -- 3 حسابداری 2801 1
  کارشناسی مرد زن -- 3 مدیریت بازرگانی 2803 3
  کارشناسی مرد زن -- 3 مدیریت صنعتی 2802 2
  کارشناسی مرد زن -- 3 کتابداری 2804 4
 دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب کاردانی مرد زن -- 10 تکنولوژی آبیاری 2805 5

  
 دانشگاه صنعتی ارومیه

  کاردانی مرد زن -- 50 ساخت وتولید-کاردان فنی مکانیک 2806 6
  

 تبریز-دانشگاه صنعتی سهند
 .تان ورزقان می باشدمحل تحصیل شهرس کاردانی مرد -- -- 40 کاردانی فرآوری مواد معدنی 2807 7
 .محل تحصیل شهرستان ورزقان می باشد کاردانی مرد -- -- 40 کاردانی استخراج معدن 2808 1

  
 دانشگاه صنعتی شاهرود

 .نفرمی باشد14ظرفیت هرگرایش  کارشناسی مرد زن -- 42 )کنترل -قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2809 2
  کارشناسی مرد نز -- 20 عمران-مهندسی عمران  2810 3
  کارشناسی مرد زن -- 18 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2811 4
  کارشناسی مرد زن -- 14 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  2812 5
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  ادامه دانشگاه صنعتی شاهرود            46جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
سال نیم

  اول
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 14 استخراج معدن-مهندسی معدن  2813 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2814 7
  کارشناسی مرد زن -- 20 سیاالت مکانیک درحرارت و-مهندسی مکانیک  2815 1
 گرایش کاربردی سیکارشنا مرد زن -- 20 ریاضی 2816 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 فیزیک 2817 3
  کارشناسی مرد زن -- 16 آب–مهندسی کشاورزی  2818 4
  کارشناسی مرد زن -- 9 حسابداری 2819 5
  کارشناسی مرد زن -- 6 مدیریت صنعتی 2820 6
  کارشناسی مرد زن -- 16 مهندسی رباتیک 2821 7
  کارشناسی مرد زن -- IT( 18(عاتمهندسی فناوری اطال 2822 1

  
 تهران–دانشگاه عالمه طباطبائی 

  کارشناسی مرد زن 30 -- آمار 2823 2
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 8 -- علوم اقتصادی 2824 3
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن 15 -- علوم اقتصادی 2825 4
 گرایش اقتصادکشاورزی ارشناسیک مرد زن 8 -- علوم اقتصادی 2826 5
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن 15 -- علوم اقتصادی 2827 6
  کارشناسی مرد زن 7 -- مدیریت بیمه 2828 7
  کارشناسی مرد زن -- 7 کتابداری 2829 1
  کارشناسی مرد زن 7 -- مدیریت جهانگردی 2830 2

  
 تهران-دانشگاه علم وصنعت ایران 

  کارشناسی مرد زن -- 20 )صنایع شیمیایی معدنی(مهندسی شیمی 2831 3
  کارشناسی مرد زن -- 48 مهندسی معماری 2834 6

  
  واحد بهشهر–دانشگاه علم وصنعت ایران 

  کارشناسی مرد زن -- 120 تولیدصنعتی–مهندسی صنایع  2832 4
  کارشناسی مرد زن -- 80 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2833 5
  کارشناسی مرد زن -- 150  ریاضی 2835 7

  
 دانشگاه علوم پایه دامغان

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 25 -- ریاضی 2836 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن 25 -- ریاضی 2837 2
  کارشناسی مرد زن 25 -- فیزیک 2838 3

  
  دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 50 ریاضی 2839 4
  

 مشهد-دانشگاه فردوسی 
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی برق 2840 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی شیمی 2841 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 تولید صنعتی-مهندسی صنایع 2842 7
  کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی عمران 2843 1
  کارشناسی مرد زن -- 10 تالورژی صنعتی م-مهندسی مواد  2844 2
  کارشناسی مرد زن -- 5 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 2845 3
  کارشناسی مرد زن -- 5 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2846 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک 2848 6
  کارشناسی مرد زن -- 10 جامداتمکانیک درطراحی -مهندسی مکانیک 2847 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی معماری 2849 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2851 2
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2850 1
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 2852 3
  کارشناسی مرد زن -- 10 آمار 2853 4
  کارشناسی مرد زن -- 8 داریحساب 2854 5
  کارشناسی مرد زن -- 10 شهرسازی 2855 6
 گرایش علوم انسانی واجتماعی کارشناسی مرد زن -- 3 کتابداری 2856 7

  
 دانشگاه قم

 گرایش محض کارشناسی مرد -- -- 30 ریاضی 2857 1
 گرایش کاربردی کارشناسی 15 15 -- 30 ریاضی 2858 2
  کارشناسی 15 15 -- 30 فیزیک 2859 3
  کارشناسی 7 3 -- 10 حسابداری 2860 4
  کارشناسی مرد -- -- 10 مدیریت صنعتی 2861 5
  کارشناسی 15 15 -- 30 علوم کامپیوتر 2862 6
  کارشناسی -- زن -- 10 کتابداری 2863 7
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  دانشگاه کاشان            47جدول شماره 
ظرفیت 

رقم   جنس پذیرش  یرشپذ
  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 30 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2864 1
  کارشناسی مرد زن -- 20 )صنایع شیمیایی معدنی (مهندسی شیمی  2865 2
  کارشناسی مرد زن -- 20 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2866 3
  کارشناسی مرد زن -- 20 استخراج معدن-مهندسی معدن  2867 4
  کارشناسی مرد زن -- 20 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2868 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 سیاالت مکانیک درحرارت و-مهندسی مکانیک  2869 6
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 2870 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 2871 1
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 20 ریاضی 2872 2
 کاربردی-هسته ای-گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 2873 3
  کاردانی مرد زن -- 20 کاردانی معماری سنتی 2874 4

  
 سنندج–دانشگاه کردستان 

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 15 ریاضی 2875 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 15 ریاضی 2876 6
  کارشناسی مرد زن -- 15 فیزیک 2877 7
  کارشناسی مرد زن -- 4 مدیریت بازرگانی 2878 1
  کاردانی مرد زن -- 30 کاردانی معماری 2879 2
  یکاردان مرد زن -- 20 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2880 3
  کاردانی مرد زن -- 4 کاردانی حسابداری 2881 4
  کاردانی مرد زن -- 35 استخراج معادن غیرذغالسنگ-کاردان فنی معدن  2882 5

  
 رشت-دانشگاه گیالن 

  کارشناسی مرد زن -- 30 )الکترونیک (مهندسی برق  2883 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  2884 7
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-هندسی مکانیک م 2885 1
  کارشناسی مرد زن 20 --  مهندسی معماری 2886 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 30 ریاضی 2887 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 آمار 2888 4
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت صنعتی 2889 5

  
 دخرم آبا-دانشگاه لرستان 

 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 9 -- علوم اقتصادی 2890 6
  کارشناسی مرد زن 35 -- آب-مهندسی کشاورزی  2891 7
  کارشناسی مرد زن 20 -- مدیریت بازرگانی 2892 1
  کاردانی مرد زن 25 -- الکترونیک-کاردان فنی برق  2893 2
  کاردانی مرد زن 20 -- ساختمانکارهای عمومی -کاردان فنی عمران  2894 3
  کاردانی مرد زن 20 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  2895 4
  کاردانی مرد زن 25 -- استخراج معادن غیرذغالسنگ-کاردان فنی معدن  2896 5

  
 بابلسر-دانشگاه مازندران 

 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بابل سیکارشنا مرد زن -- 54 )قدرت -الکترونیک (مهندسی برق  2897 6
   کارشناسی مرد زن 29 -- )طراحی فرآیندهای صنایع نفت (مهندسی شیمی  2898 7
 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بابل کارشناسی مرد زن -- 44 عمران-مهندسی عمران  2899 1
  کارشناسی مرد زن -- 29 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2900 2
 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بابل کارشناسی مرد زن -- 29 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2901 3
  کارشناسی مرد زن -- 29 ساخت وتولید-مهندسی مکانیک  2902 4
  کارشناسی مرد زن -- 20 مهندسی معماری 2903 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 34 ریاضی 2904 6
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 34 ریاضی 2905 7
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 20 فیزیک 2906 1
 گرایش اتمی وملکولی کارشناسی مرد زن -- 20 فیزیک 2907 2
 گرایش حالت جامد کارشناسی مرد زن -- 20 فیزیک 2908 3
  کارشناسی مرد زن -- 24 آمار 2909 4
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن 17 -- یعلوم اقتصاد 2911 6
 گرایش اقتصادنظری کارشناسی مرد زن -- 24 علوم اقتصادی 2910 5
  کارشناسی مرد زن -- 34 آب-مهندسی کشاورزی  2912 7
  کارشناسی مرد زن -- 24 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  2913 1
  کارشناسی مرد زن 17 -- حسابداری 2914 2
  کارشناسی مرد زن 17 -- مدیریت بازرگانی 2915 3
  کارشناسی مرد زن -- 10 مدیریت صنعتی 2916 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 علوم کامپیوتر 2917 5
  کارشناسی مرد زن -- 20 شهرسازی 2918 6

  
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی 

  کارشناسی مرد زن 35 -- عمران-مهندسی عمران  2919 7
  کارشناسی مرد زن 35 -- مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2920 1
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 40 --  ریاضی 2921 2
 گرایش محض کارشناسی مرد زن 40 -- ریاضی 2922 3
  کارشناسی مرد زن 35 -- فیزیک 2923 4
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  ردبیلدامه دانشگاه محقق اردبیلی ـ اا            48جدول شماره  ا
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 18 -- شیمی 2924 5
  کارشناسی مرد زن 35 -- مکانیک ماشینهای کشاورزی-مهندسی کشاورزی 2925 6
  کاردانی مرد زن 40 -- کارهای عمومی ساختمان- کاردان فنی عمران 2926 7

  
 بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 

  کارشناسی مرد زن -- 20 )الکترونیک (مهندسی برق  2927 1
  کارشناسی مرد زن 20 -- تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  2928 2
  کارشناسی مرد زن 20 -- سازه-مهندسی عمران  2929 3
  کارشناسی مرد زن 20 -- مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2930 4
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 20  ریاضی 2931 5
 گرایش هواشناسی کارشناسی مرد زن 20 -- فیزیک 2932 6
  کارشناسی مرد زن 6 -- مدیریت بازرگانی 2934 1
  کارشناسی مرد زن 6 -- مدیریت صنعتی 2933 7
 گرایش گمرکی کارشناسی مرد زن 6 -- مدیریت 2935 2

  
 دانشگاه هنر

ــی   کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی معماری 2936 3 ــران م ــرج وته ــصیل ک ــل تح ــد مح  .باش
 )فاقدخوابگاه دانشجویی(

ــرج و  کارشناسی مرد زن -- 10 مهندسی شهرسازی 2937 4 ــصیل ک ــی محــل تح ــران م ــد ته  .باش
 )فاقدخوابگاه دانشجویی(

  
 رفسنجان-)ج ع(دانشگاه ولی عصر

 گرایش محض کارشناسی مرد زن 50 -- ریاضی 2938 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن 50 -- ریاضی 2939 6
  کارشناسی مرد زن 40 -- فیزیک 2940 7
  کارشناسی مرد زن 20 -- حسابداری 2941 1
  کارشناسی مرد زن 20 -- مدیریت صنعتی 2942 2

  
 دانشگاه یاسوج

  کارشناسی مرد زن -- 15 ی شیمیمهندس 2943 3
  کارشناسی مرد زن -- 30 عمران-مهندسی عمران  2944 4
  کارشناسی مرد زن -- 30 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2945 5
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 40  ریاضی 2946 6
  کارشناسی مرد زن -- 40 فیزیک 2947 7

  
  دانشگاه یزد

  کارشناسی مرد زن -- 12 )الکترونیک (ندسی برق مه 2948 1
  کارشناسی مرد زن -- 12 )مخابرات(مهندسی برق  2949 2
  کارشناسی مرد زن -- 22 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  2950 3
  کارشناسی مرد زن -- 12 عمران-مهندسی عمران  2951 4
  ناسیکارش مرد زن -- 17 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2952 5
  کارشناسی مرد زن -- 22 اکتشاف معدن-مهندسی معدن  2953 6
  کارشناسی مرد زن -- 22 استخراج معدن-مهندسی معدن  2954 7
  کارشناسی مرد زن -- 12 مکانیک درطراحی جامدات-مهندسی مکانیک  2955 1
  کارشناسی مرد زن -- 12 مکانیک درحرارت وسیاالت-مهندسی مکانیک  2956 2
  کارشناسی مرد زن -- 17 متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 2957 3
  کارشناسی مرد زن -- 17 تکنولوژی نساجی-مهندسی نساجی  2958 4
  کارشناسی مرد زن -- 17 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  2959 5
  کارشناسی مرد زن -- 8 مهندسی معماری 2960 6
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 17 ریاضی 2961 7
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 17 ریاضی 2962 1
 اتمی ومولکولی-گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 12 فیزیک 2964 3
 حالت جامد-گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 12 فیزیک 2965 4
 گرایش هسته ای کارشناسی مرد زن -- 12 فیزیک 2963 2
  کارشناسی مرد زن -- 17 آمار 2966 5
 گرایش اقتصادصنعتی کارشناسی مرد زن -- 10 علوم اقتصادی 2967 6
  کارشناسی مرد زن -- 6 حسابداری 2968 7
  کارشناسی مرد زن -- 6 مدیریت جهانگردی 2969 1
  کارشناسی مرد زن -- 6 مدیریت صنعتی 2970 2
  کارشناسی مرد زن -- 17 علوم کامپیوتر 2971 3
  کارشناسی مرد زن -- 8 مهندسی شهرسازی 2972 4
 گرایش فنی مهندسی کارشناسی مرد زن -- 6 کتابداری 2973 5
  کارشناسی مرد زن -- 17 مهندسی پوشاک 2974 6

 تهران-آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابستۀ به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
  کاردانی مرد -- -- 15 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  2975 7
  کاردانی -- زن -- 15 فتوگرامتری-کاردان فنی عمران  2976 1

 پرورش وابسته به وزارت آموزش و-)شریعتی (دانشکده تربیت دبیرفنی وحرفه ای دختران تهران  
  کارشناسی -- زن -- 25 )الکترونیک (مهندسی برق  2977 2
  کارشناسی -- زن 30 -- )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 2978 3
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  پرورش وابسته به وزارت آموزش و-)شریعتی (دانشکده تربیت دبیرفنی وحرفه ای دختران تهران ادامه       49جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی -- زن -- 20 مهندسی معماری 2979 4
  کارشناسی -- زن 8 ـ حسابداری 2980 5

    
  تهران-وابسته به وزارت کارواموراجتماعی -دانشکده حفاظت وبهداشت کار

  کاردانی مرد -- 80 -- ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 2981 6
 تهران-سته به سازمان هواپیمایی کشوریواب-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری  

  کاردانی مرد -- 20 -- کاردانی تعمیرونگهداری هواپیما 2982 7
  

 دانشکده مهندسی گلپایگان
 با همکاری علمی دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مرد زن -- 15 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع 2983 1
 با همکاری علمی دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مرد زن -- 15 طراحی جامدات-مهندسی مکانیک 2984 2

  
 مرکزتحصیالت تکمیلی درعلوم پایه زنجان

  کارشناسی مرد زن -- IT(  25(مهندسی فناوری اطالعات 2985 3
  

 مجتمع آموزش عالی مراغه
  گرایش کاربردی' کارشناسی مرد زن -- 10 ریاضی 2986 4

  
  
  سومقسمت 

  پذیرند متمرکز از چند گروه آزمایشی می دانشجو به روش نیمه) شبانه(که دردوره نوبت دوم ها و موسسات آموزش عالی  دانشگاه
  

های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انـسانی واجـد شـرایط                  مندان هریک از گروه     ها و موسسات آموزش عالی در این قسمت از بین عالقه            کلیه دانشگاه 
نمایند، بـدیهی اسـت در زمـان گـزینش نهـایی       های آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت اعالم شده اقدام می مندان هریک از گروه ن عالقهنسبت به پذیرش دانشجو از بی     

 .های آزمایشی ذیربط تقسیم خواهد شد های تحصیلی مربوطه به نسبت متقاضیان در هریک از گروه ظرفیت پذیرش اعالم شده برای هریک از رشته
  
  یت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالیـ رشته ترب1

  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) شبانه( بدنی و علوم ورزشی دوره نوبت دوم   ـ رشته تربیت50جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

ــی  ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــرایش   -تربی گ
 دانشگاه ارومیه کارشناسی مرد زن 15 --  فیزیولوژی ورزشی

گرایش مدیریت   -تربیت بدنی وعلوم ورزشی   
 دانشگاه ارومیه کارشناسی مرد زن 15 -- ورزشی

 دانشگاه اصفهان کارشناسی 18 17 -- 35 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ــوم   ــدنی وعل ــت ب ــیتربی ــرایش  - ورزش گ

   تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 --  فیزیولوژی ورزشی
   تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 --  گرایش رفتار حرکتی -تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ــوم ورزشــی  ــدنی وعل ــت ب ــرایش  - تربی گ
  ران ته-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی -- زن 20 --  مدیریت ورزشی

 دانشگاه تبریز کارشناسی 5 11 16 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 • دانشگاه تربیت معلم تهران کارشناسی 60 40 100 -- کلیه گرایشـها -تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشناسی 10 10 -- 20 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 کرمانشاه–دانشگاه رازی  کارشناسی 15 15 -- 30 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان  کارشناسی مرد زن 40 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 دانشگاه شهرکرد کارشناسی مرد -- 10 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی 15 15 30 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 تهران–دانشگاه شهیدبهشتی  کارشناسی 13 12 25 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران  کارشناسی 13 12 25 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 دانشگاه شیراز کارشناسی مرد زن 8 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 ه صنعتی شاهروددانشگا کارشناسی 7 7 -- 14 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 مشهد-دانشگاه فردوسی  کارشناسی 10 10 -- 20 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 دانشگاه قم کارشناسی مرد -- -- 35 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 بابلسر–دانشگاه مازندران  کارشناسی 15 15 -- 30  تربیت بدنی وعلوم ورزشی
گرایش مدیریت   -تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

 بابلسر–دانشگاه مازندران  کارشناسی 15 15 -- 30  زشیور
ــی   ــوم ورزش ــدنی وعل ــت ب ــرایش  -تربی گ

 بابلسر–دانشگاه مازندران  کارشناسی 15 15 -- 30  فیزیولوژی ورزشی

7 3052 

 دانشگاه یزد کارشناسی مرد زن 15 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی کاردانی مرد زن -- 40  گرایش مربیگری -کاردانی تربیت بدنی 3057 5

  .باشدکه به تدریج به حصارک کرج منتقل می شود میشدگان دانشگاه تربیت معلم، تهران  پذیرفتهحل تحصیل  م• 
  بخش دوم از –دوم سات آموزش عالی در قسمت های تربیت بدنی و علوم ورزشی و دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و موس شرایط و ضوابط اختصاصی رشته -

  .  این دفترچه راهنما درج شده استدومفصل 
 در دانشگاه عالمه طباطبایی ـ تهران  )ECO(اکو    بیمه مدیریتکارشناسی   رشته -2
 واجد شرایط و  کهعلوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی   یشی آزما  های مند گروه  عالقه  داوطلبان  خود را از بین دانشجویانـ تهران    طباطبایی  عالمه دانشگاه   

 .نماید  می انتخابمربوط    آزمایشی های از گروه   در هریک  متقاضیان  نسبت باشند، به  مذکور می هگا دانش ضوابط اختصاصی
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  اطبایی ـ تهراندر دانشگاه عالمه طب (ECO)اکو    بیمه مدیریتکارشناسی   رشته  -51جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن ECO(  -- 25(مدیریت بیمه اکو 3069 3
  . این دفترچه راهنما درج شده است بخش دوم از فصل دوم اطبایی ـ تهران در در دانشگاه عالمه طب (ECO)اکو    بیمه مدیریتکارشناسی    رشته شرایط و ضوابط اختصاصی

  
   تهران–) دادگستری( دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری   ـ3

تجربی و علوم انسانی که علوم ریاضی و فنی، علوم    آزمایشیهای   گروه تهران دانشجویان خود را از بین داوطلبان –) دادگستری(دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 
  .نماید های آزمایشی مذکور انتخاب می واجد شرایط اختصاصی دانشکده ذیربط باشند، به نسبت متقاضیان هریک از گروه

   تهران–) دادگستری( دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری   ـ52جدول شماره
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  یلیتحص

  کارشناسی مرد زن 60 -- علوم قضایی 3076 3
  

   تهران–) دادگستری(شرایط و ضوابط دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 
قی و قضایی به منظور رفع نیازهای قـوه قـضائیه در            هدف دوره تربیت نیروهای متقی، متعهد، متخصص بر اساس معارف و ارزشهای اسالمی و مبانی اصولی، فقهی، حقو                 -1

 گزینش عمومی و اخالقی دانشکده، گـزینش اختـصاصی   -2. باشد طول دوره تابع مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری می        . های قضایی و حقوقی است      زمینه
 دانشجویان موظف به گذراندن دروسی که به عنوان پیش نیاز           -3. پذیرد  وری اسالمی دانشجو می   بوده و از بین داوطلبان مومن، متعهد و معتقد به والیت فقیه و نظام جمه              

شـدگان   و پذیرفتـه )  ساعت در هفتـه تحـصیل، تحقیـق و کـارآموزی         40( تحصیل در دانشکده بصورت تمام وقت است         -4. باشند  گردد می   از طرف دانشکده عرضه می    
 داشـتن  -5. ری به تحصیل بپردازند و در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف به جبران خسارت وارده خواهنـد بـود        توانند شغلی داشته و یا در محل دیگ         نمی

برابر مدت تحصیل به قوه قضائیه تعهد محضری بسپارند که پـس از فراقـت از تحـصیل و        2شدگان باید      کلیه پذیرفته  -6. سالمت جسمی و روحی و فاقد پیشینه کیفری       
 قوه قضائیه بنا به تشخیص خود ممکن اسـت          -7. کند، خدمت نمایند    ایط الزم از جمله شرط معدل، در صورت نیاز توسط قوه قضائیه در هر محلی که تعیین می                 احراز شر 

ق پایـه دو قـضایی بـه اسـتثناء     شدگان را از ابتدا یا پس از گذشتن مدتی از تحصیل به استخدام درآورد که در این صورت ایـن افـراد از حقـو         با وجود شرایطی پذیرفته   
ضمناً در صورتیکه .  دولتی و خصوصی استخدام بوده و یا تعهد خدمت بسپارند         مؤسسهبنابراین دانشجویان نباید در هیچ      . مند خواهند شد    العاده مخصوص قضایی بهره     فوق

هـای نبـرد و    مـدت حـضور در جبهـه   .  سال باشد24 نباید باالتر از 1385 حداکثر سن تا پایان سال -8. دانشجو استخدام نشود براساس تعهد محضری عمل خواهد شد 
. گیرد   دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه به دانشجویان ندارد ولی معموالً از ابتدای ورود به دانشجویان مجرد خوابگاه تعلق می                   -9. شود  اسارت به حداکثر سن افزوده می     

لذا تعهد خدمت افرادی که معدل آنها از حدنصاب مورد نظر کمتر باشد             . باشد   می 15اهی برای صدور ابالغ قضایی      معدل کل مورد قبول در پایان تحصیالت دانشگ       -10
التحـصیالن دانـشکده قبـل از ورود بـه دوره کـارآموزی قـضایی        تواند از فاغ  قوه قضائیه می-11. گردد های مربوط لغو و اصل مدرک تحویل ذینفع می          بعد از اخذ هزینه   

شدگان تابع کلیـه شـرایط و ضـوابط مربـوط بـه پـذیرش دانـشجو در                     پذیرفته -13.  باشد 14بایست حداقل     دانشگاهی می    معدل دیپلم و پیش    -12. مل آورد آزمون بع 
انـشکده علـوم قـضایی و    ها و موسسات آموزش عالی با تاکید بر عدم امکان تامین مسکن و ایجاد هرگونه تعهدی بـرای د     دانشگاه) شبانه(های نوبت دوم      های دوره   رشته

  .باشند خدمات اداری می
  
  
  
  

  قسمت اول
  

  )علوم ریاضی و فنی (1 در گروه آزمایشی ها و مؤسسات آموزش عالی حضوری دانشگاه های نیمه های مختلف تحصیلی دوره شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته
  

 ،مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ها و  دانشگاهحضوری نیمههای  تلف تحصیلی دورههای مخ     این بخش شامل شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته
  .باشد می آزمایشی علوم ریاضی وفنی به شرح ذیل   در گروهفنĤوریتحقیقات و 

   مؤسسات آموزش عالی حضوری نیمههای  شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دوره
جمعاً در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی مؤسسات آموزش عالی  ها و  دانشگاهحضوری نیمههای  ای مختلف تحصیلی دورهه  ظرفیت کل پذیرش دانشجو در رشته-

  .باشد  نفر می 830 حدود
 6 جدول شماره براساس(بودن به انتخاب رشته  همچنین مجاز به شرط شرکت در آزمون گروه آزمایشی ذیربط و آزمایشی علوم ریاضی و فنی  کلیه داوطلبان گروه-

  . را نیز انتخاب نمایندحضوری نیمههای  های تحصیلی دوره توانند رشته حضوری می و نیمه) شبانه( نوبت دوم ،های روزانه دوره) کارنامه
های روزانه و  بوط در دورههای تحصیلی مر  همانند مواد امتحانی و ضرایب رشتهحضوری نیمههای  های تحصیلی دوره امتحانی و ضرایب دروس هریک از رشته  مواد-

  .باشد میمؤسسات آموزش عالی  ها و شبانه دانشگاه
  .شود نمی  در آزمون سراسری محسوبمجاز مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی  و ها  دانشگاهحضوری نیمههای  شدن در دوره پذیرفته-
توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری   می،کنند عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی   مؤسسات آموزشها و حضوری دانشگاه  دانشجویان دوره نیمه-

  .نام در رشته قبولی جدید، الزم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نمایند  بدیهی است در صورت موفقیت و قبل از ثبت. نام و شرکت نمایند ثبت
 مجاز به استفاده مجدد از ،براساس آیین نامه اجرایی قانون سهمیه رزمندگان، پذیرفته می شوندحضوری نیمههای  سهمیه رزمندگان در دوره انی که با استفاده ازداوطلب -

  .سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری نخواهند بود
  ها و مؤسسات آموزش عالی  دانشگاهحضوری نیمههای  ضوابط تحصیل در دوره

  . وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت، به هیچ وجه امکان تامین خوابگاهحضوری نیمههای  دوره  مجری  عالی  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه-
و . نور خواهد بـود    قررات آموزشی دانشگاه پیام    همانند م  ،حضوری عالی در زمینه آموزشهای نیمه      ها و مؤسسات آموزش    حضوری دانشگاه  های نیمه  مقررات آموزشی دوره  -

  . تشکیل کالسها به صورت کالسهای رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود
  .  و دانشگاه پیام نور امکان پذیر خواهد بودحضوری نیمه منحصراً به دوره های حضوری نیمهانتقال و تغییر رشته دانشجویان دوره های -
  تحقیقـات و   ،مؤسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مـورد تاییـد وزارت علـوم                 ها و   دانشگاه حضوری  نیمههای   التحصیالن دوره  به فارغ - 

  .شود اعطا می»  بوده استحضوری نیمهآموزش این دوره به طریق «ذکر کلمه   بافنĤوری
  .عالی به روش گزینش بومی استانی است ها و مؤسسات آموزش حضوری دانشگاه های نیمه رههای تحصیلی دو  پذیرش دانشجو در رشته-
  . در روش گزینش بومی استانی درصد اختصاص یافته به ظرفیت هر رشته به داوطلبانی که استان بومی آنها در همان استان باشد تعلق خواهد گرفت-
  .دگان الزامی استش  کسب حدنصاب نمره علمی الزم برای کلیه پذیرفته-
  .مؤسسات آموزش عالی براساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد ها و  دانشگاهحضوری نیمههای  از دانشجویان دوره-

 بـرای  فنĤوریها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و           حضوری دانشگاه   های نیمه   های تحصیلی دوره    حضوری برای کلیه رشته     های نیمه   شهریه دوره 
باشد کـه بخـشنامه آن بـه صـورت           یا سایر دانشگاههای مجری می    و  دایر در آن دانشگاه     ) شبانه(شهریه دوره نوبت دوم     % 60معادل حداکثر    1385های سال    ورودی

  . موردی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ذیربط ارسال خواهد شد
  انتخاب رشته 

  . به شرح ذیل انجام می پذیردعلوم ریاضی و فنی آزمایشی  ها ومؤسسات آموزش عالی در گروه  دانشگاهحضوری نیمههای   تحصیلی دورههای انتخاب رشته-
ـ  حـضوری   نیمـه های روزانه، شبانه و      های تحصیلی دوره    مندرج درکارنامه آزمون مجاز به انتخاب رشته       6از داوطلبانی که براساس جدول شماره         آن دسته - هـا و    شگاه دان

هـای تحـصیلی     اول این دفترچه و هم چنین ضوابط مربوط بـه رشـته  فصلمندی می توانند براساس ضوابط مندرج در     صورت عالقه   در ،باشند عالی می   مؤسسات آموزش 
 درج  1385تحصیلی آزمون سراسـری سـال       های   های تحصیلی مورد عالقه خود را از جداول مربوط استخراج و در فرم انتخاب رشته                کدرشته یا کدرشته   ،حضوری  نیمه

  .نمایند
تواننـد   مـی   از نظر تعداد و یا از لحاظ درج اولویت محدودیتی ندارند و لـذا حضوری نیمههای   های تحصیلی دوره   رشتهکد   یا   کدرشتهداوطلبان واجد شرایط در انتخاب       -

چهارمبخش
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بـه عنـوان اولویتهـای    راهنمـا   ایـن دفترچـه   فصل پنجم استخراج و با توجه به دستورالعمل     را از جداول مربوط    حضوری  نیمههای   های تحصیلی دوره   رشتهکد یا   کدرشته
  .در فرم انتخاب رشته درج نمایند) 100 تا 1از اولویت (انتخابی 

های  ی مختلف همانند سهمیههای ثبت نام سهمیه آموزش عالی در  دانشگاهها و موسساتحضوری نیمههای تحصیلی دوره های  نظر به اینکه پذیرش دانشجو در رشته -
های ثبت نامی شاهد و یا  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صورت می پذیرد، لذا داوطلبانی که با استفاده از سهمیه) شبانه(های روزانه و نوبت دوم  مصوب برای دوره

 حق استفاده از سهمیه های ،لی پذیرفته می شوند برابر ضوابط مربوط دانشگاهها و موسسات آموزش عاحضوری نیمههای  ایثارگر در یکی از رشته های تحصیلی دوره
  .مذکور را نخواهند داشت

  
  قسمت دوم

  حضوری گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی به تفکیک محل تحصیل های نیمه های تحصیلی دوره رشته
  

  دانشگاه ارومیه            53جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری خوی کارشناسی مرد زن -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 4851 7

محل تحصیل مرکز   -گرایش اقتصادبازرگانی  کارشناسی مرد زن 19 -- علوم اقتصادی 4854 3
 ضوری میاندوآبآموزشهای نیمه ح

محـل تحـصیل مرکـز      -گرایش اقتصادنظری  کارشناسی مرد زن -- 40 علوم اقتصادی 4853 2
 آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

محل تحصیل مرکز   -گرایش اقتصادبازرگانی  کارشناسی مرد زن 22 -- علوم اقتصادی 4852 1
 آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

 محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه ناسیکارش مرد زن -- 22 حسابداری 4855 4
 محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری میاندوآب کارشناسی مرد زن -- 19 حسابداری 4856 5
 محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری میاندوآب کارشناسی مرد زن -- 19 مدیریت بازرگانی 4857 6
 محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه کارشناسی مرد زن -- 22 مدیریت بازرگانی 4858 7

  
  وابسته به وزارت آموزش وپرورش)تهران (دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی 

مخصوص فرهنگیان دیپلمـه رسـمی وپیمـانی         کارشناسی مرد زن -- 60 دبیری ریاضی 4859 1
 شاغل در وزارت آموزش وپرورش

  
 دانشگاه زنجان

  کاردانی مرد زن -- 20 بداریکاردانی حسا 4860 2
  

 تهران-دانشگاه شاهد
  کارشناسی مرد زن -- 28 مدیریت بازرگانی 4861 3
  کارشناسی مرد زن -- 28 مدیریت صنعتی 4862 4

 شاهد در مجاورت مرقد مطهر      هاي فوق در دانشگاه    ضمناً محل تحصيل رشته   . شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد در فصل اول اين دفترچه راهنما درج شده است              
  .باشد مي) ره(حضرت امام خميني 

  سنندج-دانشگاه کردستان 
  کارشناسی مرد  زن 25 -- مدیریت بازرگانی 4863 5

  
 بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 

  کارشناسی مرد زن -- 14 مدیریت بازرگانی 4864 6
  کارشناسی مرد زن -- 14 مدیریت صنعتی 4865 7
  کاردانی مرد زن 50 -- کاربردی نرم افزار کامپیوتر-دانی علمی کار 4866 1
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      4867 2

  کاردانی مرد زن ICT( -- 50( داده ها
  

 دانشگاه یاسوج
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 50 ریاضی 4868 3
  کارشناسی مرد زن -- 50 فیزیک 4869 4

  
 ادیدانشکده اموراقتص

  کارشناسی مرد زن -- 44 مدیریت بیمه 4870 5
  کارشناسی مرد زن -- 42 امورگمرکی 4871 6
 گرایش مالیاتی کارشناسی مرد زن -- 44 حسابداری 4872 7
 گرایش دولتی کارشناسی مرد زن -- 50 حسابداری 4873 1
 گرایش حسابرسی کارشناسی مرد زن -- 13 حسابداری 4874 2
  کارشناسی مرد زن -- 35 یت اموربانکیمدیر 4875 3

  
 دانشگاه ارومیه

محـل تحـصیل    -گرایش فیزیولوژی ورزشـی    کارشناسی مرد زن 35 --   تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 4891 5 مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

 محـل تحـصیل     –گرایش مـدیریت ورزشـی        کارشناسی  مرد  زن 35 --   تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  حضوری ارومیه  آموزشهای نیمهمرکز

  .درج شده استاین دفترچه راهنما های تربیت بدنی و علوم ورزشی در قسمت دوم بخش دوم از فصل دوم  شرایط و ضوابط اختصاصی رشته
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  )علوم ریاضی و فنی(1 در گروه آزمایشی )وراز راه د  آموزش(نور   پیام دانشگاهمراکز آموزشی    تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته شرایط و ضوابط پذیرش
  

 .باشد می ) از راه دورآموزش (نور    پیام دانشگاهمراکز آموزشی     ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  دانشجو در گروه  شرایط و ضوابط پذیرش  شامل  بخش این  
   دانشجو شرایط و ضوابط پذیرش -1
های تحصیلی گروه آزمایشی علوم  شامل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین رشته  نور  پیام  دانشگاه  تحصیلی تلف مخ های  دانشجو در رشته  پذیرش  کل ظرفیت-

 .دباش نفر می 58589 حدود جمعاًریاضی و فنی 
نور در   پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته مند به القه ع  که1385   سال  سراسری آزمونآموزش متوسطه در  نظام جدیدپیش دانشگاهی نظام قدیم و    از داوطلبان هر یک-

 . نمایند  درج  رشته  انتخاب  و در فرم  مربوط استخراج  خود را از جداول  مورد عالقه  تحصیلی های رشته توانند  می  آزمون  کارنامه  ذیربط باشند براساس  آزمایشی گروه
 .باشد  می  روزانه های  مربوط در دوره  رشته  و ضرایب  نور همانند مواد امتحانی  پیام  دانشگاه  تحصیلی ایه رشته از  هریک  دروس  ضرایب و  موادامتحانی-
   یک  شماره  دفترچه14  الی12   در صفحات  کهرا   دانشگاه  شرایط و ضوابط اختصاصی  است  نور الزم  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  در رشته  تحصیل  متقاضی داوطلبان-

 .دباشندارا ،   است  شده درج
 )از راه دورآموزش  (نور  پیام  در دانشگاه شرایط تحصیل-2

 نیز  شرایط و ضوابط ذیل)  نور  پیام شرایط و ضوابط دانشگاه( 1385سال    سراسری  آزمون  یک  شماره  دفترچه14   الی12   در صفحات  بر شرایط و ضوابط مندرج عالوه
 .رسد  ذیربط می ن داوطلبا  اطالع به
 . باشند  کرده  را رعایت  عمومی  وظیفه مقرراتضوابط    که  این  نمایند، مشروط به  استفاده  تحصیلی توانند از معافیت  می  مشمول شدگان  پذیرفته کلیه-
 .بود  خواهد سال 10  سایرین  برای و  سال 6 کنند می  دهاستفا  تحصیلی  معافیت از  که  دانشجویانی  برای  کارشناسی در مقطع  مجاز تحصیل  مدت  طول حداکثر-
 .باشد  می  کارشناسی  مقطع   برای  تحصیلی های  رشته  دانشجو در کلیه پذیرش-
  . نمایند توانند شرکت  و مرد می زن ها  رشته در کلیه-
 .  است  ممنوع  عالی  آموزش سساتؤ سایر دانشگاهها و م  به  و تغییر رشته انتقال -
 .شود  می  و ارزشیابی  تصحیح  دانشگاه  دهگانه  و مناطق  مرکزی  در سازمان  امتحانی اوراق و عمدتاً بودهمتمرکز ارزشیابی دانشگاه   نظام-
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  درآزمون  قبولی  از حداکثر دو نوبت  نوبت  یک  عنوان  به  دانشگاه  دراین شدن پذیرفته-
   داوطلب جهادگران  و  ورود رزمندگان  برای  ایجاد تسهیالت  قانون  اجرایی  نامه  آیین شوند براساس می   نور پذیرفته  پیام  در دانشگاه  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 ، اسالمی  شورای  محترم   مجلس  22/4/72   مصوب  کورمذ    قانون3   تبصره  شمول  استفساریه طرح و 11/9/71   مصوب  عالی  آموزش سساتؤو م دانشگاهها   به بسیجی
 . نخواهند بود  سراسری  در آزمون  رزمندگان مجدد از سهمیه   استفاده مجاز به

   نور آزمون  پیام انشگاه د  تحصیلی های  شاهد در رشته  با سهمیه  شدگان  پذیرفته، کنکور دانشگاهها  ریزی  و برنامه  مطالعه کمیته15/2/1375   مورخ  جلسه براساس-
 .باشند  نمی  بعدی  سراسری  مذکور در آزمونهای  مجدد از سهمیه  استفاده  مجاز به، آن از  و بعد1376  سال  سراسری

 از   که  از دانشجویانی  عده  آنضمناً. دارند نور ن پیام  دانشگاه  برای  انصراف  به گیرند نیازی  قرار می شدگان  پذیرفته  در ردیف نور که  پیام  دانشگاه  فعلی دانشجویان-
 . کنند  استفاده  تحصیلی از معافیت توانند  نمی مجدداً از انصراف  کنند، پس  می  استفاده  تحصیلی معافیت

 باید حداکثر تا   متوسطه  جدید آموزش ام نظ  شدگان پذیرفته و کلیهباشند  کامل متوسطه بودهدیپلم دارای نظام قدیم آموزش متوسطه باید    شدگان  پذیرفته کلیه-
  . باشند  شده  دانشگاهی  پیش  دوره  اخذ گواهینامه  به  موفق1385سال  ماهشهریورپایان 
س در  نامه حدنصاب حـضور دانـشجو در کـال         در اغلب مراکز و واحدها بیشتر دروس به صورت رفع اشکال گروهی و یا کالس حضوری با رعایت آئین                   : مهم   خیلی تذکر

در شـرایطی کـه     . باشـد  نور دانشجو محور بوده و فراگیری دروس بعضاً به صورت خودخـوان مـی              شود، لیکن نظام آموزشی دانشگاه پیام      روزهای مختلف هفته برگزار می    
رشته تحصیلی به حدنصاب الزم تشکیل      شدگان در یک     های درس حضوری وجود نداشته باشد و یا تعداد پذیرفته          های رفع اشکال گروهی یا کالس      امکان تشکیل جلسه  

تواند در صورت ضرورت محل تحصیل دانشجویان مربوط را به یکی از مراکز یا واحدهای همجـوار   چنین دانشگاه می هم. نماید کالس نرسد، دانشگاه اقدام به این امر می    
  .که دارای رشته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین نماید

ای یا سایر آزمایشگاهها در مراکز دیگر بنا به تشخیص دانشگاه صـورت خواهـد                 در آزمایشگاه منطقه  )  کارگاهی و سایر   ،آزمایشگاهی (اجرای برخی از درسهای عملی    -
موظـف   و دانـشجو     هفته متوالی و به صورت استقرار دائم در محل تعیین شده انجام شـود              درسهای عملی ممکن است در چند     ... اجرای آزمایشگاهها، کارگاهها و   . گرفت

  .هم رساند  یا اتلیه حضور به، کارگاه،است در محل تشکیل جلسات آزمایشگاه
 در  شدگان  از پذیرفته  لذا هریک،شود  می  تامین  دانشجویان  و شهریه  مردمی های  کمک  از طریق  دولت های  بر کمک  عالوه  دانشگاه  این های  هزینه  که  این  به با توجه -

  مبالغ. د نمودن واریز خواه  دانشگاه  حساب  متغیر به شهریه  عنوان  نیز به ، مبلغی احد درسی هر ویازا   و به  ثابت  شهریه عنوان   به  مبلغی حصیلی ت آغاز هر نیمسال
 واحد غیر  از انتخاب  روز بعد15 متغیر   و شهریه  نام  بعد از ثبت  ثابت  شهریه،یابد  می  افزایش دانشگاهی  امنا  هیات  مصوبه  براساسهر ساله،   و متغیر  ثابت های  شهریه
 .  است  برگشت قابل
امکان ارائه خدمات رفاهی مانند خوابگاه، سالن غذاخوری،کمک هزینه تحصیلی و  ،و پذیرش دانشجو درصورت بومی دانشگاه پیام نور با توجه به نظام خاص آموزشی -

 تحقیقات و فنĤوری به تعدادی از دانشجویان ،های رفاه دانشجویان در حد سهمیه تخصیصی از سوی وزارت علوم  صندوق و وام تحصیلیرفاهی به دانشجویان را ندارد
 .گیرد در چهارچوب مقررات مربوط تعلق میدانشگاه 

    رشته انتخاب-3
 :پذیرد  می انجام زیر   نکات  نور بر اساس  پیام  دانشگاه  مختلف  آزمایشی  گروههای  تحصیلی های  رشته انتخاب

   دانشگاه  تحصیلی های  رشته  ضوابط مربوط به و همچنینراهنما    دفترچه  این  اولفصل در   ضوابط مندرج و بر اساس  کارنامه  مندرجات  به د با توجهتوان  می هر داوطلب-
 سایر  همراه   به  اولویت  ترتیب  به1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته انتخاب   و در فرم استخراج  خود را  مورد عالقه  تحصیلی های رشتهکد یا  کدرشتهنور،  پیام

 . نماید  درج  سراسری  آزمون  تحصیلی های کدرشته
 با   که  کسانی  و برای  ارائه مستقل طور  به تحصیلی دانشجو  مازاد بر دروس مصوب رشته   دبیری  دروس کلیه  شود ولی  نمی  ارائه  دبیری ایش گر  دانشگاه در این-تبصره

  .شود  نیز اعطاء می  دبیری  دوره  گذرانیدن  گواهی مربوط  دانشنامه  بر  را بگذرانند عالوه  دروس  این موفقیت
 عالقه  مورد های  اولویت  و از نظر درج  رشته ب انتخا  در فرم  آن  مربوط و درج  آزمایشی نور در گروه  پیام  دانشگاه های کدرشته   در انتخاب داوطلب : مهم  خیلی تذکر

 : باید  ، هر داوطلب  تحصیل  و محل  رشتهنوع   با انتخاب  ندارد، اما در رابطه محدودیتی 
 اقدام باشد زیر   شرایط از  یکی  دارای  که  یصورت در  دانشگاه تائید مورد معتبر  گواهی  ارائه با ) دولت  کارکنان  برای(  اشتغال یا و  سکونت محل  شهرستان  به  توجه با- الف

  .نماید 
 )54بر اساس جدول شماره ( یا واحد دانشگاه  مرکز  زیر پوشش  در شهرستان  داوطلب  متوسطه  آخر دوره  سال  تحصیلی  اخذ مدرک محل -1
  )54بر اساس جدول شماره ( یا واحد دانشگاه مرکز  زیر پوشش  در شهرستان31/6/1385 تا 1/7/1383   از تاریخ  پیوسته  صورت  به  داوطلب  آخر اقامت دو سال -2
 )54بر اساس جدول شماره (  یا واحد دانشگاه مرکز  زیر پوشش در شهرستان31/6/1385 تا 1/7/1384   از تاریخ  داوطلب  آخر اقامت  تولد و سال محل -3
  تحت   و شهرستانهای  مراکز دانشگاهی جدول (147   شماره  جدول  به با توجه)   اشتغال  حکم  به باتوجه( خود   خدمت  محل  شهرستان  بر اساس  بودن  شاغل در صورت- ب

   کدرشته  خود را از جداول  مورد عالقه  تحصیلی های کدرشته یا  کدرشته   نماید و سپس انتخاب را  خود تحصیل  محل آموزشی  و مرکز رشته )  هر مرکز دانشگاهی پوشش
  آزمون  رشته  انتخاب در فرم)  بودن  مجاز در صورت(  انتخابی  های  سایر رشته  همراه به) 100تا1  از اولویت (  عالقه  تقدم  ترتیب به  و  ذیربط استخراج  آزمایشی  گروه محل

 . نماید درجراهنما    دفترچه  دستورالعمل این  به  با توجه1385   سال سراسری
 . باشند  داشته  توجه1385    سال  سراسری  آزمون  یک  شماره  راهنمای  دفترچه13   در صفحه  مندرج  مهم  تذکر خیلی  باید به داوطلبان :تذکر

تمایل باشند و در صورت   کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی-ج
بررسی   همان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابلیعالوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا م. توانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند می
  .باشد نمی
باشند،   ذیربط می  آزمایشی  در گروهمذکور   دانشگاه تحصیلی  های رشته  یا  رشته خاب انت مند به  عالقه  نور که  پیام دانشگاه و فنی   ریاضی علوم   آزمایشی  گروه داوطلبان-

 در   مندرج  دستورالعمل  و بر اساس  خود را استخراج  مورد عالقه های رشتهکد  یا  کدرشته، مربوط  آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  ظرفیت  جداول  به  با توجه است  الزم
  . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب  در فرم  مورد عالقه  تحصیلی های کدرشته   درج  به سبتنراهنما   دفترچه  ن ای فصل پنجم 

  .خواهد بود» ب«و » الف« به شرح جداول 1385-86 میزان شهریه ثابت و متغیر قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی اعالم خواهد شد و برای نیمسال اول سال تحصیلی -

پنجمبخش
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  2 و 1برای مراکز و واحدهای مستقر در شهرهای نواحی ) از راه دورآموزش (نور   شهریه دانشجویان دانشگاه پیام جدول-الف
شهریه دروس نظری به ازای هر 

  )ریال(واحد 
  دروس عملی 
  )ریال( به ازای هر واحد درسی

 ها  انواع شهریه
  

دروس   )ریال(شهریه ثابت   ها دانشکده
  عملی

دروس 
  پایه نظری

دروس اصلی 
  و تخصصی

دروس نظری عملی به 
عملی   )ریال(ازای هر واحد 

  هزینه کم
عملی 
  پایان نامه  پرهزینه

  500000  200000  150000  105000  65000  60000  50000  500000  علوم انسانی 
  500000  300000  200000  135000  70000  65000  50000  500000  علوم پایه 

  فنی مهندسی 
  کشاورزی 
  اری هنر و معم

500000  50000  67500  75000  140000  20000  300000  500000  
  
  5 و 4 و 3برای مراکز و واحدهای مستقر در شهرهای نواحی ) از راه دورآموزش (نور   جدول شهریه دانشجویان دانشگاه پیام-ب

شهریه دروس نظری به ازای هر 
  )ریال(واحد 

  دروس عملی 
  )ریال(به ازای هر واحد درسی 

 ها  انواع شهریه
  

دروس   )ریال(شهریه ثابت   ها دانشکده
  عملی

دروس 
  پایه نظری

دروس اصلی 
  و تخصصی

دروس نظری عملی به 
عملی   )ریال(ازای هر واحد 

  هزینه کم
عملی 
  پایان نامه  پرهزینه

  500000  200000  150000  100000  60000  55000  45000  400000  علوم انسانی 
  500000  300000  200000  120000  62500  60000  45000  400000  علوم پایه 

  فنی مهندسی 
  کشاورزی 

  هنر و معماری 
400000  45000  62500  65000  130000  200000  300000  500000  

  تذکرات مهم  
  .ین شده استتعی% 15درحال حاضر نرخ افزایش ساالنه حدود . یابد های ثابت و متغیر ساالنه با تصویب هیات امنای دانشگاه افزایش می شهریه -
باشد و باقی موارد       پنجاه درصد شهریه ثابت مربوط می      ، واحد دارد  5شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی یا در آخرین نیمسال تحصیلی که یک درس کمتر از                  -

 .ماند به قوت خود باقی می
 .باشد پنجاه درصد شهریه متغیر مربوط می* شهریه متغیر درس خودخوان  -

 جلسه رفـع اشـکال گروهـی یـا     ،شود که برای آن درس به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان و یا سایر دالیل         ه درسی اطالق می   درس خودخوان ب  * 
  .شود جلسه رفع اشکال فردی توسط مرکز یا واحد تشکیل نمی

 مرکز  هر  پوشش  تحت ستانهایشهر و) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه مراکز و واحدهاینام  -54   شماره جدول
  )نام واحدها(نام مراکز 

ناحیه 
برای 
  شهریه

  شهرستانهای تحت پوشش نام 
 نور اقدام کنید لطفاً با توجه به محل اقامت یا اشتغال، نسبت به انتخاب مرکز یا مراکز دانشگاه پیام

 . اهواز، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان ، آبادان  4   آبادان
 . شهرضا،بید خرم پاسارگاد، ، بوانات، اقلید ، ابرکوه ، آباده  4   آباده
  . مرودشت، بید خرم،  خاتم پاسارگاد، ،  بوانات، اقلید، ارسنجان ، ابرکوه ، آباده  5 )واحد صفاشهر ( آباده
 . نطنز، محالت،  کاشان،  قم، ، دلیجان برخوارومیمه،  وبیدگل آران  4   وبیدگل آران
 .، نطنز ، محالت ، کاشان ، قم ، دلیجان وبیدگل آران  3  * ) واحد کاشان ( وبیدگل آران
  . شهر،محمودآباد، نور،نوشهر ،قائم ،سوادکوه ، دماوند،ساری ،بابلسر، بهشهر،جویبار،چالوس ،بابل آمل  2   آمل
  . ، فیروزکوه ، دماوند، رینه آمل  5 * ) واحد رینه ( آمل
 .شهر، محمودآباد، نور، نوشهر، نکا ، قائم ، ساری ، بابلسر، جویبار، چالوس ، بابل آمل  2  )واحد محمودآباد ( آمل
 . ،قزوین ، زنجان ، خرمدره ، خدابنده ابهر،تاکستان  3 ابهر

 .،مالیر ،محالت گلپایگان کمیجان،،سربند، ،خمین ،الیگودرز،بروجرد،تفرش آشتیانازنا، ،  اراک  2   اراک
  .تیان، اراک، تفرش، ساوه، قم، کمیجانآش  3  * )واحد تفرش(اراک 
 . فرمهینکمیجان، ،شازند، ، خمین) بخش ( ،خلجستان ،تفرش ، آشتیان اراک  4 ) واحدفرمهین( اراک

  .آشتیان، اراک، تفرش، شازند، کبودرآهنگ، مالیر، همدان  4  * )واحد کمیجان(اراک 
  .، مالیر، نهاوند، همدانآشتیان، اراک، شازند، کبودرآهنگ  4  * )واحد میالجرد(اراک 
 .،نیر شهر،نمین ،مشکین ،کوثر، گرمی ،سراب ،آستارا، خلخال اردبیل  2   اردبیل
  .اردبیل، تالش، خلخال، رضوانشهر، طوالش، فومن، کوثر، گیوی، میانه، نمین، نیر، هشترود  3  *)واحد گیوی(اردبیل
  . میانه، نمین، نیر، هریسآستارا، اردبیل، سراب، کوثر، گیوی،  3  *)واحد نیر(اردبیل

 .،نطنز ،نایین اصفهان، کاشان، اردستان  4   اردستان
 .،یزد ، مهریز،میبد،نایین ، صدوق ،تفت اردکان  3   اردکان
  .، مهریز، میبد، یزد ، تفت اردکان  3 * )واحد میبد ( اردکان
  . ، مهاباد،نقده ، سلماس ،اشنویه ارومیه  2   ارومیه
  .ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، نقده  4  * )نویهواحد اش(ارومیه 
 . ، نهاوند،همدان ،کنگاور،قروه ،کبودرآهنگ ،سنقر،صحنه اسدآباد،بهار،تویسرکان  4 اسدآباد
 . شت،کوهد ،کرمانشاه ،قصرشیرین وچرداول ،شیروان ذهاب سرپلداالهو،روانسر،،پاوه،جوانرود، آبادغرب اسالم  4  آبادغرب اسالم
  . ، مریوان ، کرمانشاه ، کامیاران سنندجروانسر، سروآباد، جوانرود، ثالث باباجانی، ،  پاوه  5 ) واحدپاوه( آبادغرب اسالم
 .، کرمانشاه کامیارانروانسر، جوانرود، ثالث باباجانی، ،  ، پاوه آبادغرب اسالم  5 )واحد جوانرود( آبادغرب اسالم
  .، گیالنغرب ، قصر شیرین ذهاب سرپلداالهو، ،  آبادغرب اسالم  5 ) هابذ واحد سرپل( آبادغرب اسالم

 .آباد نجف لنجان، ، دشت، فالورجان  شهر،زرین ، خمینی برخوارومیمه ، اصفهان  1   اصفهان
 .آباد فنج ، شهر،فالورجان آباد،زرین شهر،دولت ،خمینی  وکرون ،تیران برخوارومیمه ، اصفهان  1 )آباد واحد دولت( اصفهان
 .آباد، نطنز نجف، شهر شهر، شاهین ، خمینی ، برخوارومیمه اصفهان  2 )شهر واحدشاهین ( اصفهان
 . ، نائین  شهر، کوهپایه ، خمینی) بخش ( ،برخوارمرکزی ، اصفهان اردستان  2 ) واحدکوهپایه ( اصفهان

  .مبارکه فالورجان،، فارسان شهرکرد، شهرضا، سفلی، سمیرم شهر، سمیرم، زرین شهر، خمینیوکرون،   تیراناردل،اصفهان، بروجن،  2  * )واحد مبارکه (اصفهان 
  . شهر، کوهپایه، نایین، ورزنه ، خمینی)بخش(اردستان، اصفهان، برخوارمرکزی  4  * )واحد ورزنه (اصفهان 

 . ،کوهدشت آباد،سلسله ، خرم الشتر،دلفان  5 الشتر
  .، کنگاور، نهاوند، نورآباد ، کرمانشاه ، سلسله آباد، دلفان  خرمالشتر،  5 * ) واحدنورآباددلفان(الشتر

 . ، محالت شهر، گلپایگان ،فریدون ،خوانسار، دورود، فریدن ،ازنا،الیگودرز، بروجرد، خمین اراک  4 الیگودرز
 .المرد ،  الرستان،قیروکارزین خنج، ، ،جهرم ، بندرلنگه اوز،بستک  5   اوز

 .،شوشتر ،شوش رامهرمز،شادگان رامشیر، ، آزادگان اهواز،خرمشهر،دشت،  آبادان  2 اهواز 
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 مرکز  هر  پوشش  تحت شهرستانهای و) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه مراکز و واحدهاینام  -54   شماره جدولادامه 
  )نام واحدها(نام مراکز 

ناحیه 
برای 
  شهریه

  شهرستانهای تحت پوشش نام 
 نور اقدام کنید  به محل اقامت یا اشتغال، نسبت به انتخاب مرکز یا مراکز دانشگاه پیاملطفاً با توجه

  ..، اللی مسجدسلیمانگتوند، ، شوشتر،  ، دزفول  ملک ، باغ اهواز، ایذه  5 * ) واحد مسجدسلیمان(اهواز
 .، سرباز، نیکشهر ،سراوان ایرانشهر، چابهار، خاش  5 ایرانشهر
  .ایرانشهر، چابهار، راسک، سرباز، نیکشهر  5  * )ک واحد راس(ایرانشهر
  .ایرانشهر، چابهار، سرباز، کنارک، نیکشهر  5  * )نیکشهر(ایرانشهر 

 . ،مهران و چرداول شهر،شیروان ،دره ،ایوان ایالم  4   ایالم
  .اسالم آباد غرب، ایالم، ایوان، شیروان و چرداول، گیالنغرب، مهران  3  * )واحد ایوان(ایالم
  .آبدانان، ایالم، پلدختر، دره شهر، کوهدشت  4  * )واحد دره شهر(ایالم 
  .ایالم، ایوان، سرابله، سرپل ذهاب، شیروان و چرداول، کوهدشت، گیالنغرب  3  * )واحد سرابله(ایالم 
  .ایالم، ایوان، دهلران، شیروان و چرداول، مهران  5  * )واحد مهران(ایالم 
 .محمودآباد، نکاء، نورگلوگاه،  شهر،  ، قائم ،فیروزکوه ،سوادکوه ،بهشهر،جویبار،ساری،بابلسر ،بابل آمل  2   بابل
 . ،کهنوج سیرجان، آباد حاجی،  جیرفت، بردسیر ، بافت  4   بافت

 .  و سملقان مانه،  قوچان فاروج، ، شیروان، ) بخش ( سروالیت ،درگز، ،بجنورد،جاجرم اسفراین  3  بجنورد
 .، مشهد، نیشابور وسملقان ،مانه  قوچان فاروج، ، ،شیروان) بخش ( ،درگز، سبزوار،سروالیت ، بجنورد،جاجرم اسفراین  5 ) نواحداسفرای(بجنورد
 . وسملقان ، مانه  قوچان فاروج، ، شیروان، )بخش( درگز، سروالیت، بجنورد، اسفراین  4 * ) واحدشیروان(بجنورد
  . ، گناوه ،کازرون دیلم،  دشتی ، دشتستان ، تنگستان  بندربوشهر،،برازجان  5  برازجان
  . ، ممسنی ، گناوه ، دیلم ، دشتستان تنگستان بوشهر، ، ، بندرگناوه برازجان  5 * ) واحد بندرگناوه( برازجان
 .آباد، دورود، سربند،مالیر، نهاوند ، خرم ، ازنا، الیگودرز،بروجرد، تویسرکان اراک  3 بروجرد
 . ، مبارکه،لنجان ،لردگان ،فالورجان ،شهرضا،شهرکرد،فارسان، سمیرم سفلی ،سمیرم ،بروجن ن،اصفها اردل  4   بروجن
 . ، لردگان ، شهرضا،شهرکرد، فارسان ، بروجن اردل  5 * ) واحد لردگان( بروجن

 . ،کهنوج کرمانعنبرآباد، ،راور، ،جیرفت بم  4   بم
  .باد، کهنوج، منوجانبم، جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآ  4  * )واحد جیرفت(بم 
  .بم، بندرعباس، جیرفت، رودان، رودبار جنوب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان، میناب  5  * )کهنوجواحد (بم 

  .میاندوآب،مهاباد، ،ملکان  شیر،مراغه  دژ،عجب ،تبریز، شاهین ،بوکان آذرشهر،اسکو، بناب  3   بناب
 . ، مهاباد، میاندوآب ، ملکان  شیر، مراغه دژ،عجب شاهین،  ، بوکان بنابآذرشهر،   4  * ) واحد ملکان( بناب

 .، هندیجان شادگان، رامشیر، رامهرمز خمینی،بندرماهشهر، خرمشهر،  ،بندرامام ،امیدیه) بخش(  ،آغاجاری آبادان  5    خمینی بندرامام
 . گنبدکاووس گلوگاه،، ان،گرگ آباد،کردکوی ،علی ،ساری ،رامیان قال، بندرگز، بهشهر،ترکمن آق  4   بندرترکمن
  .،نکا گنبدکاووسگلوگاه، ، ،گرگان شهر،کردکوی آباد،قائم ،علی ،ساری ،رامیان قال،بندرگز،بهشهر،ترکمن آزادشهر،آق  4  ) واحدکردکوی( بندرترکمن
 . مینابمنوجان، ، ،کهنوج ،قشم رودان خمیر، آباد، ،حاجی ،جاسک ،بندرعباس ابوموسی  3 بندرعباس 

 . ، الرستان ،بندرلنگه ،بندرعباس اوز،بستک  5 * ) واحد بستک ( باسبندرع
  .بندرعباس، جاسک، چابهار، قشم، کنارک، میناب  5  *)واحد بندرجاسک(بندرعباس 
  .بندرعباس، حاجی آباد، داراب، رودان، سیرجان  4  * )واحد حاجی آباد(بندرعباس 
  .، بندرلنگه، قشمبندرخمیر، بندرعباس  5  * )واحد بندرخمیر(بندرعباس
  . بندرعباس، جیرفت، حاجی آباد، خمیر، رودان، قشم، قلعه گنج، کهنوج، منوجان، میناب  5  * )واحد دهبارز (بندرعباس 
  .جاسک، رودان، سیریک، قشم، میناب  5  * )واحد سیریک(بندرعباس 
 . میناب، گاوبندی،  ،قشم رودانخمیر، ،  ،بندرلنگه ،بندرعباس ابوموسی  3 )  واحدقشم ( بندرعباس
  مینابمنوجان، ،  ، کهنوج ، قشم ، رودان ، جاسک بندرعباس  5 * ) واحد میناب( بندرعباس
 .المردخمیر، گاوبندی، ،  بندرلنگه ، بستک  5   بندرلنگه
  .بستک، بندرلنگه، قشم، کنگان، گاوبندی، الرستان، المرد، مهر  5  * )واحد گاوبندی(بندرلنگه 

 .  مرودشت،) بخش(آباد سعادت، بید خرم،  خاتم، پاسارگاد، بوانات، اقلید،  ارسنجان،  ابرکوه،بادهآ  5  بوانات
 . ، گناوه ، کنگان ،دیر، دیلم ، دشتی ،دشتستان بوشهر،تنگستان  4 بوشهر

  .اهرم، بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، کنگان، گناوه  5  * )واحد اهرم(بوشهر 
  .برازجان، بوشهر، تنگستان،جم، دشتی، دیر، کنگان، گاوبندی،  مهر  5  * )رکنگانواحد بند(بوشهر 
  .بوشهر، تنگستان، خورموج، دشتستان، دشتی، دیر، کنگان  5  * )واحد خورموج(بوشهر
 .، نظرآباد ، کرج  شهریار،قزوینزرندیه،، ،خرمدره  زهرا،تاکستان بویینالبرز،   4  زهرا بویین
  زهرا، پاکستان، رزن، قزوین، کبودرآهنگ آوج، ابهر، البرز، بوئین  4 * )آوجواحد  ( زهرا بویین
 .نقده، ،مهاباد،میاندوآب ، ملکان دژ،مراغه ،سقز،شاهین ،تکاب ،بوکان ،بناب بانه  5   بوکان
 ان،، هندیج ، گچساران رامهرمز، کهکیلویهرامشیر، ،   دیلم بهمئی،، ،بهبهان ، بندر گناوه امیدیه  4   بهبهان
 .ءنکاگلوگاه، ، ،گرگان ،کردکوی شهر آباد،قائم ،بهشهر،جویبار،ساری،سوادکوه،علی قال،آمل،بابل،بابلسر،بندرگز،ترکمن آق  2 بهشهر
 . ،سنندج ،زنجان  دره ،دیوان ایجرود، بیجار،تکاب  5 بیجار

 . نهبندانگناباد، ،   قائناتدرمیان،سرایان، سربیشه،فردوس،بیرجند،  3 بیرجند
  ، سربیشه، فردوس، قائنات، گناباد، نهبنداندرمیان،اسدیه، بیرجند  4  * )واحد اسدیه(رجند بی

 .  نهبندان زاهدان، سربیشه، طبس، فردوس، قائنات،، ، زابل، درمیانبیرجنداسدیه،   5 )*واحد نهبندان(بیرجند
 .  شهر، کوهدشت  آباد،دره ، پلدختر، خرم ، اندیمشک آبدانان  5 پلدختر
  .پلدختر، خرم آباد، دره شهر، سلسله، شیروان و چرداول، کوهدشت  5  * )واحد کوهدشت(تر پلدخ

 . ، لوشان ،قزوین) مرکزی بخش(،رودبار ، رزن ،خرمدره ،خدابنده زهرا، تاکستان بویین، البرز، ابهر  3   تاکستان
 . ،کوثر،ماسال ،فومن سرا،طوالش ،رضوانشهر،صومعه ،رشت ،خلخال آستارا،بندرانزلی  3   تالش
 .، نیر ،رضوانشهر، نمین ، آستارا،تالش اردبیل  3 )واحدآستارا( تالش
  .آستارا،آستانه اشرفیه،املش، بندرانزلی، خلخال،رشت، رضوانشهر،رودسر،شفت،صومعه سرا، طوالش، فومن،الهیجان، لنگرود، ماسال  3  * )واحدرضوانشهر(تالش 
 .،هشترود  هریس ورزقان، شیر، مرند، ،شبستر،عجب ،تبریز،سراب بنابآباد، آذرشهر، اسکو،اهر،بستان  1 تبریز
 . ، میاندوآب ، ملکان  شیر، مراغه ، تبریز، شبستر،عجب آباد،بناب آذرشهر، اسکو،بستان  2 )*واحد آذرشهر(تبریز
 .، مرند  شیر،مراغه ، تبریز، شبستر،عجب آباد،بناب آذرشهر، اسکو،بستان  2  )* واحد اسکو(تبریز
 . هریس ورزقان، شهر، اهر،تبریز،کلیبر،مشکین  5 )*واحد اهر(تبریز
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68                                     صفحه  

 مرکز  هر  پوشش  تحت شهرستانهای و) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه مراکز و واحدهاینام  - 54   شماره جدولادامه 
  )نام واحدها(نام مراکز 

ناحیه 
برای 
  شهریه

  شهرستانهای تحت پوشش نام 
 نور اقدام کنید  به محل اقامت یا اشتغال، نسبت به انتخاب مرکز یا مراکز دانشگاه پیاملطفاً با توجه

  .، هشترود ، هریس ، شبستر، مرند، میانه آباد،تبریز، سراب آذرشهر، اسکو، بستان  3 * )آباد واحدبستان(تبریز
 . ، نیر، هریس ، نمین آباد،تبریز،سراب ، بستان اردبیل  4 )*  واحد سراب(تبریز
 .کاشمر،گنابادرشتخوار، ، خوافآباد،   خلیل، حیدریه تربت  3  حیدریه تربت

  .بردسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، کاشمر، گناباد  5  * )واحد خواف(تربت حیدریه 
 .، مهریز،میبد،یزد ،صدوق ،تفت ،بافق ، اردکان ابرکوه  3   تفت
 .، مهریز، یزد ، تفت ، اقلید، بوانات ، ابرکوه هآباد  5  )واحدابرکوه( تفت
 .یزد، مهریزکوهبنان، ، زرند،  تفت ، بافق  4 ) واحدبافق( تفت
 .میبد، یزد، ، مهریز ، صدوق ،تفت  بافق،اردکان  3  )واحدرضوانشهرصدوق( تفت

  .اردکان، تفت، طبس، فردوس، گناباد، میبد، یزد  5  * )واحدطبس(تفت 
 .، مهریز، میبد، یزد ، صدوق ، خاتم ، تفت بافق ، ، اردکان ابرکوه  2 )*واحدیزد( تفت

 .، لنگرود، نور، نوشهر ، رامسر، رودسر، الهیجان ، چالوس ،تنکابن ،املش  اشرفیه آستانه  2    تنکابن
  .آمل، بابلسر، تنکابن، چالوس، رامسر، محموآباد، نور، نوشهر  2  * )واحد نوشهر(تنکابن 

 . ،کنگاور،مالیر،نهاوند،همدان ،صحنه اسدآباد،بروجرد،بهار،تویسرکان  4   تویسرکان
 . شمیرانات، تهران  1   تهران

  .زهرا، تاکستان، ری، ساوجبالغ، شمیرانات، شهریار، قزوین، کرج، نظرآباد، ورامین آبیک، ابهر، اسالمشهر، اشتهارد، بوئین  2  * )واحد اشتهارد(تهران 
  .کریم، ری، زرندیه، ساوجبالغ، ساوه، شهریار، کرج، ورامین زهرا، تهران، رباط اسالمشهر، بوییناراک،   2  * )واحد پرند(تهران
 . ورامینقم، ،شهریار،  ،شمیرانات ساوجبالغزرندیه، ،  ، ری کریم آباد،رباط ،حسن تهرانپاکدشت، اسالمشهر،   2 )آباد واحد حسن( تهران
 . گرمسار، ورامین، ، فیروزکوه ، شمیرانات ، دماوند،ری ، تهران  پاکدشتآمل،  2 )واحد دماوند ( تهران
  . ورامینگرمسار، نظرآباد، ،  کرجقم، ، ،شمیرانات ، ساوجبالغ ، ری ،رباط کریم ، تهران اسالمشهر، پاکدشت  1 * )واحد ری( تهران
  . ساوه، شیمرانات، شهریار، قم، کرج، نظرآباد، ورامیناسالمشهر،پاکدشت، تهران، رباط کریم، ری، ساوجبالغ،  2 * )کریم رباطواحد ( تهران
 .قزوین، نظرآباد،  ،شهریار، کرج ،شمیرانات  ساوجبالغزرندیه،، ، ری کریم ،رباط زهرا،تهران ،اسالمشهر،بویین آبیک  1 )*واحد شهریار( تهران
  .نظرآباد،  ،کرج ، شهریار، قزوین ، شمیرانات غساوجبالزرندیه، ،  ، ری کریم ،اسالمشهر، تهران،رباط آبیک  1 ) واحد کرج( تهران

  .کریم، ری، زرندیه، ساوجبالغ، شمیرانات، شهریار،قزوین،کرج، ماهدشت، نظرآباد آبیک، اسالمشهر، بویین زهرا،تهران، رباط  2  * )واحد ماهدشت(تهران 
  .کریم، ری، ساوجبالغ، شمیرانات، شهریار، قزوین، کرج، نظرآباد، هشتگرد ن، رباطزهرا، تاکستان، تهرا آبیک، اسالمشهر، البرز، بوئین  2  * )واحد هشتگرد(تهران 
  .ریز ،المرد،نی ، الرستان ،فسا،قیروکارزین ،جهرم استهبان  3   جهرم
 . قیروکارزین، ، فسا ، داراب ،خرامه ،جهرم استهبان  3  )واحدفسا( جهرم
 .رشه نیککنارک، چابهار، سرباز، ، ایرانشهر  5 چابهار
 . ،شیراز، فسا، مرودشت ،خرامه ، استهبان ارسنجان  4  خرامه

 . ، اهواز، بندرماهشهر،خرمشهر، شادگان آبادان  4 خرمشهر
 . ،کوثر، میانه ،طوالش ،خلخال اردبیل  5   خلخال
 . ،محالت ،گلپایگان ،دورود،سربند،فریدن ،خوانسار،دلیجان ،الیگودرز،خمین اراکازنا،   3   خمین
 . ،محالت ، گلپایگان ، کاشان ، قم ،خوانسار،دلیجان ، خمین اراکازنا،   3  ) واحد محالت ( خمین

 .آباد ،نجف شهر،گلپایگان،محالت ،فریدون فریدنشهر، شاهینخوانسار،شهر، خمینیخمین،چادگان،، وکرون  الیگودرز،تیرانازنا،، اصفهان  4 خوانسار
 .،ماکو،مرند ،سلماس ، خوی چالدران  3   خوی
  .، ماکو ، سلماس ، خوی چالدران  3 * )  چشمه واحد سیه ( خوی
  .چالدران، خوی، سلماس، ماکو، مرند  3  * )واحد قره ضیاء الدین(خوی
 .ریز نی قیروکارزین، فسا،زرین دشت، ، داراب جهرم، حاجی آباد، ، استهبان  4   داراب
  .ریز  فسا، نیاستهبان، جهرم، داراب، سیرجان،  4  * )ریز واحد نی(داراب
 .، شاهرود ،سمنان دامغان  3   دامغان
 .، اللیمسجد سلیمان گتوند، شوشتر، ، شوش ، دهلران ، دزفول ، اندیمشک  4   دزفول
 .، گتوند، اللی شوشتر، شوش، دهلران،  دزفول،دختر  پل، اهواز، اندیمشک  4 * ) واحد اندیمشک( دزفول
 .، گتوند، اللی، شوشتر ، شوش ز، دزفول،اهوا اندیمشک  4  ) واحدشوش ( دزفول
  .اندیمشک، اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، اللی، مسجدسلیمان  4  * )ترواحدشوش ( دزفول
 . ،محالت ،گلپایگان ،کاشان ،قم ،ساوه ،دلیجان ،خمین ،برخوارومیمه ، آشتیان  و بیدگل آران  3   دلیجان

 . ،ممسنی ،گناوه ،گچساران کهکیلویه، ،بهبهان)  مرکزی بخش(بویراحمد  5   دوگنبدان
 . گچساران، ،کهکیلویه دیلم،  دهدشت، بهمئی،  بهبهان  5 * ) واحددهدشت ( دوگنبدان
  .بویراحمد، دنا، سمیرم، کهکیلویه، گچساران، یاسوج  4  * ) یاسوجواحد ( دوگنبدان
 . ،مهران ،شوش ،دهلران شهر،دزفول ،دره ،اندیمشک آبدانان  5   دهلران

  .شهر، دزفول، دهلران، کوهدشت اندیمشک، ایالم، پلدختر، دره  4  * )واحد آبدانان(هلران د
  .،لنگرود،نوشهر ، الهیجان ،رودسر،سیاهکل ، رامسر،رشت ،چالوس ، تنکابن ،املش  اشرفیه آستانه  2 رامسر

 . امهرمز،مسجدسلیمانر بهمئی، رامشیر، ، ،بندرماهشهر،بهبهان ملک ،باغ ، اهواز،ایذه امیدیه  5 رامهرمز
  .ملک، بهبهان، رامهرمز، کهکیلویه، مسجد سلیمان امیدیه، اهواز، ایذه، باغ  5  * )واحد باغ ملک(رامهرمز 
  .ملک، رامشیر، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتگل امیدیه، اهواز، ایذه، باغ  5  * )واحد هفتگل(رامهرمز 

 . لنگرود،ماسال ، فومن ، سرا،طوالش ،صومعه ،رضوانشهر،رودبار،رودسر،سیاهکل ،رشت،رامسر ،بندرانزلی ،املش اشرفیه آستانه  1   رشت
 .لنگرود ، الهیجان ، ماسال ، فومن سرا، صومعه ، شفت ، سیاهکل رودسر، ،رضوانشهر، رشت ،رامسر، ،بندرانزلی ،املش اشرفیه  آستانه  3 * ) اشرفیه آستانه واحد(  رشت
 .، لنگرود ، الهیجان سرا، فومن ، صومعه ، رضوانشهر، رودبار، شفت ، رشت ، تالش ،بندرانزلی اشرفیه آستانه  2 * ) واحد بندرانزلی(  رشت
  .سرا،فومن،الهیجان،لنگرود،ماسال اشرفیه،بندرانزلی،تنکابن،رامسر،رشت،رضوانشهر،رودبار،رودسر،سیاهکل،شفت،صومعه آستانه  2  * )واحد سیاهکل(رشت 
  .سرا، فومن، الهیجان، لنگرود اشرفیه،املش،بندرانزلی،تنکابن،رامسر،رشت،رودبار،رودسر،سیاهکل، شفت، صومعه آستانه  2  * )واحد الهیجان (رشت 
 . لنگرود، منجیل ، الهیجان قزوین، ، فومن ، طوالش ، طارم سرا، صومعه رودسر،،رودبار ، ،رامسر،رشت ،بندرانزلی اشرفیه آستانه  4  ) منجیل واحد(  رشت
 . ، کرمان ، زرند، شهربابک بردسیر، رفسنجان  3   جانرفسن

  .انار، بافق، رفسنجان، شهربابک، مهریز  3  * )واحد انار(رفسنجان
 .لنگرود ، ،الهیجان سرا،فومن ،شفت،صومعه ،رودسر،سیاهکل رشت رامسر،،تنکابن ، بندرانزلی ، املش ، اشرفیه آستانه  3  رودسر
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69                                     صفحه  

 مرکز  هر  پوشش  تحت شهرستانهای و) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه راکز و واحدهایمنام  -54   شماره جدولادامه 
  )نام واحدها(نام مراکز 

ناحیه 
برای 
  شهریه

  شهرستانهای تحت پوشش نام 
 نور اقدام کنید لطفاً با توجه به محل اقامت یا اشتغال، نسبت به انتخاب مرکز یا مراکز دانشگاه پیام

  .آستانه اشرفیه، بندرانزلی، تنکابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه سرا، فومن، الهیجان، لنگرود، ماسال  3  * )حد لنگرودوا(رودسر 
 .  نهبندان، زهک، ،زاهدان زابل  5   زابل

  . زاهدان، زابل ، خاش  4   زاهدان
  .ایرانشهر، خاش، زاهدان، سراوان  5  * )خاش(زاهدان 
  .ایرانشهر، خاش، زاهدان، سراوان، سرباز  5  * )سراوان (زاهدان 
 .آباد ،نجف ،مبارکه ،لنجان ،فالورجان شهرضا،شهرکرد،فارسانسفلی، سمیرمشهر، شهر،زرین وکرون،خمینی ،تیران اصفهان،بروجن  2 شهر زرین
 . ، میانه  نشان ، ماه ، زنجان ،خرمدره ، خدابنده ابهر،ایجرود، تاکستان  2   زنجان
  .تکاب، زنجان، ماه نشان، میانه  5  * )ماه نشانواحد(زنجان 
 .،نورءنکاگلوگاه،، شهر،کردکوی ،فیروزکوه،قائم ،سوادکوه ،بندرگز،بهشهر،جویبار،ساری ،بابل،بابلسر،ترکمن آمل  2   ساری
 . ،قم ساوه زرندیه، ، ،دلیجان ،تفرش آشتیان  2   ساوه

  .بورنیشا کاشمر، ،سبزوار، سکنا،برد اسفراین  3  سبزوار
  . ،سقز،مهاباد،میاندوآب ، سردشت ،دیواندره ،تکاب ،بوکان بانه  5  سقز
  بانه، بوکان، پیرانشهر، سردشت، سقز، مریوان، مهاباد، میاندوآب   5 * )واحد بانه (سقز

 .، گرمسار ، فیروزکوه ، سمنان دامغان  2   سمنان
  ، لنجان، مبارکهبروجن، دنا، سمیرم، سمیرم سفلی، شهرضا، فالورجان  5  سمیرم 
 . ،مریوان ،کامیاران ،قروه سنندجسروآباد، ،  بیجار،دیواندره  4   سنندج
 . ،همدان ، قروه اسدآباد، بهار، سنقر، سنندج  5 * ) واحدقروه ( سنندج

 . ،سوسنگرد، شوش آزادگان اهواز،دشت  5 سوسنگرد
  .ریز ،نی ،شهربابک آباد، سیرجان ،بردسیر،حاجی بافت  3   سیرجان
  .خاتم، رفسنجان، سیرجان، شهر بابک  5  * )واحد شهر بابک (  سیرجان
 . ،اهواز،بندرماهشهر،خرمشهر،رامشیر،شادگان ،امیدیه آبادان  5   شادگان
 .، مالیر شازند، فرمهین ،سربند، ،خمین ،بروجرد،تفرش اراکازنا،   3 شازند

 .، شاهرود ،دامغان ،جاجرم) بخش(آزادشهر  3 شاهرود
 .،شبستر، مرند اسکو، تبریز، جلفا،سلماس  2 رشبست

  . اسکو، تبریز، سلماس، شبستر، مرند  2  * )واحد بنیس(شبستر 
 .آباد ،نجف ،مبارکه ،لنجان شهرضا،شهرکرد،فالورجان،لردگانسفلی، سمیرمشهر،سمیرم، آباده،اصفهان،بروجن،خمینی  3 شهرضا
 .، سمیرم، شهرضا، شهرکرد، فالورجان، لردگان، مبارکه، نجف آبادشهر اصفهان، بروجن، زرین  3 * ) دهاقانواحد(شهرضا
 ، ،لردگان،لنجان ،کوهرنگ شهر،شهرضا،شهرکرد،فارسان،فریدونشهر،فالورجان خمینی چادگان،، وکرون  ،تیران ،بروجن اصفهان  3 شهرکرد

 آباد ،نجف مبارکه
 . مرودشت ، ،شیراز،فیروزآباد،کازرون ، سپیدان) بخش(  زیاری ، دشمن) بخش(،خفر ،خرامه ،استهبان ارسنجان  1  شیراز
 . ریز ، فسا،نی) بخش ( ،کربال ،داراب ،جهرم استهبان  4 ) واحداستهبان(شیراز
  .بید، شیراز، فیروزآباد، مرودشت اردکان، ارسنجان، پاسارگاد، خرم  2  * )واحد مرودشت(شیراز 
  . ماسال ،لنگرود، الهیجانفومن،سرا، صومعهشفت،رضوانشهر،رودبار،رودسر،سیاهکل،، ش،رشت،بندرانزلی،تال اشرفیه،املش آستانه  3  سرا صومعه
  .، مبارکه ،کوهرنگ ، فالورجان  شهر، شهرکرد، فارسان زرینچادگان، ، بروجناصفهان، ، اردل  4  فارسان
 .گنابادشمر،  قائنات، کا، ،فردوس طبسبرداسکن، بشرویه، بیرجند، تربت حیدریه، سرایان،   5   فردوس
  .بشرویه، بیرجند، سرایان، طبس، فردوس، قائنات، گناباد  5  * )واحد بشرویه(فردوس
 .آباد نجف ، گلپایگان ، کوهرنگ شهر، فریدون ، شهرکرد، فریدن خوانسار،شهر،   چادگان، خمینی،  وکرون تیران الیگودرز، ازنا،  5 شهر فریدون
  .آباد شهر، گلپایگان، نجف وکرون،چادگان،خوانسار، فریدن، فریدون ازنا، الیگودرز، بوئین و میاندشت، تیران  5  *)میاندشت و بوئین واحد(شهر فریدون

  .شهر، کوهرنگ، نجف آباد تیران و کرون، چادگان، خوانسار، خمینی شهر، شهرکرد، فارسان، فریدن، فریدون  4  * )واحد چادگان(فریدون شهر
 .والت ، مه، مشهد یمان،فر جام تایباد،تربت  2   فریمان
  .تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، فریمان  5  * )واحد تایباد(فریمان 
  .والت تایباد، تربت جام، خواف، رشتخوار، سرخس، فریمان، مشهد، مه  4  *)واحد تربت جام( فریمان 

 .المرد الر،قیروکارزین، فیروزآباد،فراشبند، شیراز،  4 فیروزآباد
  .بیرجند، تربت حیدریه، درمیان، رشتخوار، سرایان، سربیشه، فردوس، قائنات، کاشمر، گناباد  4  ائن ق

  .بیرجند، تربت حیدریه، فردوس، قائنات، گناباد  4  * )شت بیاضدواحد خضری (قائن 
  اسدیه، بیرجند، زهان، سربیشه، فردوس، قائنات، گناباد  4 * )واحد زهان(قائن 
  .بیرجند، سرایان، فردوس، قائن، گناباد  4  * )نواحد سرایا(قائن 
  . قزوین ، ساوجبالغ ، رودبار، خرمدره ، تاکستان البرز، ابهر، ، آبیک  1   قزوین

  .، ورامین، وزوانمحالت ، ،کاشان قم ، ساوه ، کریم رباط ، ، دلیجان تهران ، تفرش آشتیان، ، وبیدگل آران  2  قم
  .،مشهد قوچانفاروج، ،  شیروان، )بخش( سروالیت ز،،درگ بجنورد، چناران  3  قوچان
 . ، قیدار، کبودرآهنگ ، زنجان ، خرمدره ابهر، ایجرود، خدابنده  4  قیدار

 .  گنابادکاشمر، فردوس، سبزوار، خلیل آباد، خواف، رشتخوار، ، حیدریه ،تربت سکنابرد  3  کاشمر
 . ،همدان آهنگ،کبودر ،اسدآباد،بهار،رزن) بخش ( آوج  4   کبودرآهنگ

 . ،زرند،کرمان ، راور، رفسنجان بردسیر،بم  2   کرمان
  .بافت، بردسیر، رفسنجان، سیرجان، کرمان  5  * )واحد بردسیر(کرمان 
  .بافق، راور، زرند، کرمان، کوهبنان  3  * )واحد راور(کرمان 
  .بردسیر، راور، رفسنجان، زرند، کرمان  3  * )واحد زنگی آباد(کرمان 
  .،کوهبنان،زرند،کرمان رفسنجانراور، بردسیر،   4 * )زرند واحد(  کرمان

  . ، کنگاور، هرسین ، کرمانشاه ، کامیاران صحنه داالهو، روانسر، ، جوانرود، آبادغرب اسالم  2  کرمانشاه
  . ، همدان ، کنگاور، هرسین ، کرمانشاه ، کامیاران اسدآباد، بهار، سنقر، صحنه  5 )واحد سنقر(  کرمانشاه
 . ، همدان ، کنگاور، نهاوند، هرسین ، کرمانشاه ، سنقر، صحنه اسدآباد، تویسرکان  5 )واحد کنگاور(  کرمانشاه
 . ، کنگاور، نهاوند، هرسین ، کرمانشاه ، کامیاران ، صحنه ، دلفان آبادغرب اسالم  5 * ) واحد هرسین(  کرمانشاه
 . ،گرمسار،ورامین)  مرکزی بخش ( ،سمنان ،دماوند،ری ، تهران پاکدشت  2 گرمسار
 . شهر ،مشکین  آباد،گرمی  سوار،پارس ،بیله اردبیل  5  گرمی
  .بیله سوار، پارس آباد، گرمی، مشکین شهر  5  * )واحد بیله سوار ( گرمی

 .آباد، وزوان ، نجف،محالت هر،گلپایگانش ،فریدون فریدنشهر،   شاهین، خوانسار،دلیجانشهر، خمینی، خمین چادگان،الیگودرز،ازنا، ،  اراک  3    گلپایگان
 .د، کاشمر،گنابا قائنات ، فردوس ، طبس رشتخوار، سرایان، ،  حیدریه تربتبیرجند،   4  گناباد

  . ،مینودشت ،گنبدکاووس ، گرگان ،کالله آباد،کردکوی ،علی ،رامیان قال،ترکمن آزادشهر،آق  3    گنبدکاووس
  .ر، رامیان، علی آباد، کالله، گنبدکاووس، مینودشتآزادشه  3  * )واحد کالله(گنبدکاووس 
  .آزادشهر، آق قال، رامیان، علی آباد، کالله، گالیکش، گنبدکاووس، مینودشت  3 *)واحدگالیکش ( گنبدکاووس
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 مرکز  هر  پوشش  تحت شهرستانهای و) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه مراکز و واحدهای نام  -54   شماره جدولادامه 
  )نام واحدها(نام مراکز 

ناحیه 
برای 
  شهریه

  شهرستانهای تحت پوشش نام 
 نور اقدام کنید لطفاً با توجه به محل اقامت یا اشتغال، نسبت به انتخاب مرکز یا مراکز دانشگاه پیام

 .  ، مینودشت گنبدکاووس گلوگاه، ، گرگان، له، کال آباد،شاهرود،کردکوی ،علی قال،ترکمن،بهشهر،رامیان آزادشهر،آق  2  ) واحدگرگان(  گنبدکاووس
 . ،گیالنغرب ، قصرشیرین وچرداول ، شیروان ذهاب  سرپل داالهو،، ایوان، آبادغرب اسالم  5   گیالنغرب

 .، مهر،المرد الرستان گاوبندی، ، ، دیر،فیروزآباد، کنگان جهرمجم، ، بندرلنگه  5 المرد
 .،ماکو ، خوی چالدران  5 ماکو
  . ، مهاباد،میاندوآب ،ملکان  شیر،مراغه دژ،عجب ، شاهین ،تبریز،چاراویماق ،بوکان بنابآذرشهر، اسکو،   4   مراغه
  .،شبستر،مرند اسکو، تبریز،جلفا،خوی  2  مرند
  جلفا، خوی، سلماس، شبستر، مرند  5  * )واحد جلفا(مرند 
  ، مریوان سنندجسروآباد، ،  پاوه  5  مریوان
 .، نیر شهر، نمین ،مشکین ، کلیبر،گرمی  آباد، چاراویماق  سوار، پارس ، اهر،بیله یلاردب  4  شهر مشکین
 . نیشابوروالت،  مهمشهد،کالت، ،  ، قوچان ،فریمان درگز،سرخس ، چناران  1 مشهد
  .والت، نیشابور چناران، درگز، شیروان، فاروج، فریمان، قوچان، کالت، مشهد، مه  2  * )واحد چناران(مشهد 

  .، مشهد قوچانکالت، شیروان، ، درگز،  چناراناسفراین، بجنورد، جاجرم،   5 * )واحددرگز( هدمش
  . تایباد، تربت جام، سرخس، فریمان، مشهد  4  * )واحد سرخس(مشهد 
 . ،سربند،مالیر،نهاوند،همدان ،بروجرد،بهار،تویسرکان اراک  3  مالیر
 . ،نقده ،مهاباد،میاندوآب دژ، ملکان ،سقز،شاهین سردشت،پیرانشهر، ارومیه،اشنویه،بناب،بوکان  4 مهاباد
  .اشنویه، بانه، پیرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  5  * )واحد سردشت(مهاباد 
 .یزد مهریز، صدوق، میبد، خاتم، ، ،تفت ،بافق اردکان  4  مهریز

 . ،نقده باد،میاندوآب، مها ، ملکان  شیر،مراغه دژ،عجب ،سقز،شاهین ،بوکان آذرشهر، بناب  4   میاندوآب
  .بیجار، تکاب، شاهین دژ، میاندوآب  5  * )واحد تکاب(میاندوآب 
  . ، مهاباد، میاندواب دژ، ملکان  شاهینتکاب، ، ، بوکان بناب  5 *)دژ واحد شاهین ( میاندوآب

 .،هشترود ،میانه ،زنجان خلخالچاراویماق، آباد،  بستان  3   میانه
 . نائین میبد، ،) بخش ( کوهپایه اصفهان، ، اناردک ، اردستان  4   ینینا

  .اردکان، خور، طبس، نایین  5  * )واحد خور(نایین 
  .آباد نجف مبارکه، ، لنجان، فالورجان شهر، فریدون، شهر،خوانسار،شهرضا،شهرکرد،فریدن خمینیچادگان،، وکرون تیران ، ،برخوارومیمه اصفهان  1   آباد نجف
  .آباد نجف مبارکه، لنجان، ،شهر،فالورجان ،فریدون ،فریدن شهر،شهرکرد،فارسان خمینیچادگان،، وکرون ،تیران ،برخوارومیمه اصفهان  2 * ) واحد تیران( آباد نجف
 .نطنز نایین، ، ،برخوارومیمه ،کاشان ،اصفهان وبیدگل، اردستان آران  4  نطنز
 . نقده ، میاندوآب، مهاباد پیرانشهر،  ، اشنویه، بوکان، ارومیه  5    نقده

  .ارومیه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، نقده  5  *) واحد پیرانشهر(نقده 
 . ،ممسنی ،گچساران بویراحمد،دنا،کازرون  5   نورآبادممسنی
 .، بویراحمد ، ممسنی کازرونفراشبند، ، شیراز،  برازجان  4 ) واحدکازرون( نورآبادممسنی

 .نگاور،مالیر،نهاوند، دورود،ک اسدآباد،بروجرد،تویسرکان  2  نهاوند
 .نیشابوروالت،   مهمشهد، کاشمر،قوچان، سبزوار،آباد،  چناران، خلیل،  سکنابرد  3 نیشابور
  . ، گرمسار، ورامین کرجقم، ، شهریار،  ، شمیرانات ریکریم،  رباط، دماوند،  ، تهران اسالمشهر،پاکدشت  2  ورامین
  .  ، گرمسار، ورامین کرجقم، ، شهریار،  ، شمیرانات ، ری کریم ، رباط تهران، اسالمشهر،پاکدشت  1 ) واحد پاکدشت ( ورامین
 . آباد، نطنز، وزوان ،نجف  محالت، دلیجانشهر، قم،   خمینی، ،برخوار ومیمه اصفهاناردستان،   3   وزوان

 .هشترود ، ، میانه چاراویماق تبریز، آباد، بستان  4  هشترود
  .آغاج، مراغه، میانه، هشترود آباد، بناب، چاراویماق، قره تانبس  5  * )واحد قره آغاج(هشترود
 . ،کنگاور،مالیر،همدان ،کبودرآهنگ ،سنقر،قروه ،رزن اسدآباد،بهار،تویسرکان  2   همدان
 . ،کنگاور،همدان ،کبودرآهنگ ، قروه ،سنقر،صحنه ،رزن اسدآباد،بهار،تویسرکان  3  * )واحدبهار ( همدان
 . ،همدان ،کبودرآهنگ اسدآباد،بهار،رزن  3   ) واحدرزن( همدان
 . ، همدان ، کبودرآهنگ ، فامنین ، رزن اسدآباد،بهار، تویسرکان  3 * ) واحد فامنین ( همدان

   رشته  این ، مرکز ذیربط مجری هدات تع  این  از انجام باشد، و قبل  می  دانشگاه  تشخیص  به  مؤسس  هیأت  تعهدات  انجام  منوط بهها واحد  در این  آموزشی  خدمات ارائه - *
 . خواهد بود تحصیلی

 . نمایند نام توانند ثبت می  نیز)   فارس  خلیج  حوزهفاًصر( از کشور   خارج  مقیم  و ایرانیان  خارجی  تحصیل  مراکز داوطلبان  این انسانی  علوم های در رشته▪
  . نمایند نام توانند ثبت نیز می)   فارس  خلیج  حوزهفاًصر( از کشور   خارج  مقیم  و ایرانیان  خارجی  تحصیل داوطلبان مرکز   این و ریاضی   انسانی  علوم   های رشته در▪▪

 .توانند ثبت نام نمایند نیز می) صرفاً حوزه دریای خزر( علوم انسانی این واحد داوطلبان تحصیل خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور های  رشته در 
  )از راه دورآموزش  ( نور پیام  دانشگاه  تحصیلی های شتهر -4
  

   ریاضی و فنی علوم   آزمایشی  گروه-الف 
  اساسبر  در صورتیکه  دانشگاه پیام نور و فنی    ریاضی علوم   آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  انتخاب مند به  عالقه و فنی    ریاضی علوم   آزمایشی  گروه  ازداوطلبان هریک
  را از جداول  خود  مورد عالقه های رشتهکد یا  کدرشته ضوابط مربوط،   کلیه  با رعایت  است  دانشگاه پیام نور باشند، الزم  رشته  انتخاب  مجاز به کارنامه 6شماره   جدول
 . نمایند  درج  رشته  انتخاب فرم درنما راه   دفترچه  این در فصل پنجم    مندرج  دستورالعمل  و براساس استخراج      تا       شماره

   به تفکیک مراکز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی)از راه دور آموزش (های تحصیلی دانشگاه پیام نور  رشته -55جدول شماره 
  

    آبادان-دانشگاه پیام نور    
 دوم نوبت اول نوبت  رشته تحصیلی تحصیلی کد رشته کنترل رقم ظرفیت پذیرش

 -- 65  )گرایش کاربردی (ریاضی  3201 2
 -- 65 آمار 3202 3
 18 18 حسابداری 3203 4
 -- 18 مدیریت صنعتی 3204 5
 50 50 علوم کامپیوتر 3206 7 18 18 مدیریت بازرگانی 3205 6

    آباده-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  3207 1
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 3208 2
 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی  3209 3
    نور آباده ادامه دانشگاه پیام  

 رقم ظرفیت پذیرش
کنترل

 کد رشته
 نوبت  رشته تحصیلی تحصیلی

 اول
 نوبت
 دوم

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3210 4
 -- 18 حسابداری3211 5
 -- 18 مدیریت دولتی3212 6

    )واحدصفاشهر(آباده-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3213 7
 -- 65 آمار3214 1
 -- 18 حسابداری3215 2

    آران وبیدگل-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3216 3
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 3217 4
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 -- 50 )مدحالت جا(فیزیک3218 5
      نور آران و بیدگل  ادامه دانشگاه پیام-56جدول شماره 

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3219 6

 18 18 حسابداری3220 7

 18 18 مدیریت دولتی3221 1
    )واحدکاشان(آران وبیدگل-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3222 2
 -- 18 مدیریت جهانگردی3223 3

 -- 65 علوم کامپیوتر3224 4
    آمل-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3225 5
 -- 65 آمار3226 6

 18 18 حسابداری3227 7

 18 18 مدیریت بازرگانی3228 1

 -- 18 مدیریت جهانگردی3229 2
 18 18 مدیریت دولتی3230 3

 50 50 م کامپیوترعلو3231 4
    )واحدرینه(آمل-دانشگاه پیام نور    
 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3232 5
 -- 18 مدیریت بازرگانی3234 7

 -- 18 مدیریت دولتی3233 6
    )واحدمحمودآباد(آمل-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3235 1

 -- 65 )گرایش کاربردی (ضی ریا3236 2
 18 18 حسابداری3237 3

 18 18 مدیریت بازرگانی3238 4

 50 50 علوم کامپیوتر3239 5

 18 18 کتابداری3240 6
    ابهر-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3241 7

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3242 1
 -- 65 آمار3243 2

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 3244 3

 18 18 حسابداری3245 4

 18 18 مدیریت دولتی3246 5
    اراک-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع3247 6
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3248 7

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 3249 1

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3250 2

 -- 65 آمار3251 3

 -- 20 )گرایش محض (شیمی 3252 4

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3253 5

 -- 18 حسابداری3254 6

 -- 18 مدیریت بازرگانی3255 7

 -- 18 کتابداری3256 1
    )واحدتفرش(اراک-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3257 2
 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3258 3

 -- 18 حسابداری3259 4
 -- 50 علوم کامپیوتر3260 5

    )واحدفرمهین(اراک-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع3261 6
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3262 7

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 3263 1

 18 18 حسابداری3264 2

 18 18 مدیریت بازرگانی3265 3

 -- 18 مدیریت جهانگردی3266 4
 -- 18 مدیریت صنعتی3267 5

    اردبیل-دانشگاه پیام نور    

 70 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 3268 6
 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 3269 7
 -- 18 حسابداری3270 1
 50 50 علوم کامپیوتر3271 2

    )واحدگیوی(اردبیل-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت دولتی3272 3

    )واحدنیر(اردبیل-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 آمار3273 4

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 3274 5

 -- 18 مدیریت بازرگانی3275 6
    اناردست-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 3276 7

 18 18 حسابداری3277 1

 18 18 مدیریت بازرگانی3278 2

 50 50 علوم کامپیوتر3279 3
    اردکان-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع3280 4

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3281 5

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3282 6
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3283 7

 -- 65 آمار3284 1

 -- 20 )گرایش محض (شیمی 3285 2

 18 18 حسابداری3286 3

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات3287 4
    )واحدمیبد(اردکان-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3288 5
 -- 50 یمهندسی معمار3289 6

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3290 7

 50 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 3291 1

 -- 18 حسابداری3292 2
 18 18 مدیریت بازرگانی3293 3

    ارومیه-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر3294 4

 -- 70 )ربردی گرایشهای محض وکا(ریاضی 3295 5

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3296 6

 -- 65 آمار3297 7

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی 3298 1

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3299 2

 -- 18 حسابداری3300 3

 -- 18 مدیریت دولتی3301 4

 -- 18 مدیریت بازرگانی3302 5

 -- 50 علوم کامپیوتر3303 6

 -- 18 کتابداری3304 7
    )واحداشنویه(ارومیه-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3305 1

    اسداباد-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3306 2

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3307 3

 -- 20 )گرایش محض (شیمی 3308 4

 18 18 حسابداری3309 5

 -- 18 مدیریت بازرگانی3310 6
    اسالم آبادغرب-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3311 7

 -- 20 )گرایش محض (شیمی 3312 1

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3313 2

 -- 18 مدیریت دولتی3314 3
 50 50 علوم کامپیوتر3315 4

    )واحدپاوه(اسالم آبادغرب-پیام نوردانشگاه     
 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3316 5

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3317 6

 -- 50 )اقتصادکشاورزی(مهندسی کشاورزی3318 7
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 18 18 حسابداری3319 1

 -- 18 مدیریت دولتی3320 2
 18 18 مدیریت بازرگانی3321 3

    )واحدجوانرود(اسالم آبادغرب- پیام نوردانشگاه    
 -- 65 آمار3322 4

    )واحدسرپل ذهاب(اسالم آبادغرب-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3323 5
 -- 18 مدیریت بازرگانی3324 6

    اصفهان-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع3325 7

 -- 50  )نرم افزار(ندسی کامپیوترمه3326 1

 70 70 )گرایشهای محض وکاربردی(ریاضی 3327 2

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3328 3
 -- 65 آمار3329 4

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 3330 5

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3331 6

 -- 18 مدیریت جهانگردی3332 7
 18 18 یریت دولتیمد3333 1

 18 18 کتابداری3334 2
    )واحددولت آباد(اصفهان-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 مهندسی معماری3335 3

 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 3336 4

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک3337 5
 -- 65 آمار3338 6
 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 3339 7
 18 18 حسابداری3340 1

 18 18 مدیریت بازرگانی3341 2

 50 50 علوم کامپیوتر3342 3

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات3343 4
  )واحدشاهین شهر(اصفهان-دانشگاه پیام نور -57جدول شماره  
 --50 )عمومی(مهندسی صنایع 3344 5

 --65 )گرایش محض (ریاضی  3345 6

 --25 )گرایش اقتصادنظری (ی علوم اقتصاد 3346 7

 1818 حسابداری 3347 1

 1818 مدیریت بازرگانی 3348 2

 5050 علوم کامپیوتر 3349 3
    )واحدکوهپایه(اصفهان-دانشگاه پیام نور    

 7070 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  43350

 1818 حسابداری 3351 5

 1818 مدیریت بازرگانی 3352 6

 --18 مدیریت صنعتی 3353 7
    )واحدمبارکه(اصفهان-دانشگاه پیام نور    

 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  3354 1
 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  3355 2

 --18 مدیریت بازرگانی 3356 3
    )واحدورزنه(اصفهان-دانشگاه پیام نور    

 --18 مدیریت بازرگانی 43357
 --18 مدیریت صنعتی 3358 5

 --50 علوم کامپیوتر 3359 6
    الشتر-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3360 7
 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 3361 1

 --18 حسابداری 3362 2

 --18 مدیریت دولتی 3363 3
    )رآباددلفانواحدنو(الشتر-دانشگاه پیام نور    

 5050 علوم کامپیوتر 43364
    الیگودرز-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3365 5
 --50 )حالت جامد(فیزیک 3366 6
 2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  3367 7

 18 18 حسابداری 3368 1

 18 18 مدیریت دولتی 3369 2

 50 50 امپیوترعلوم ک 3370 3
    اهواز-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع 43371
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3372 5

 -- 65 )*گرایش محض (ریاضی  3373 6
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 3374 7

 18 18 *حسابداری  3375 1

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 3376 2
    )مسجدسلیمان(اهواز-انشگاه پیام نورد    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3377 3
 -- 18 مدیریت بازرگانی 43378

 -- 18 مدیریت دولتی 3379 5
    اوز-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3380 6
 -- 50 مهندسی معماری 3381 7

 -- 70 ) وکاربردی گرایشهای محض(ریاضی  3382 1

 -- 18 حسابداری 3383 2

 -- 18 مدیریت بازرگانی 3384 3

 -- 18 مدیریت صنعتی 43385
    ایرانشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 حسابداری 3386 5
 -- 18 مدیریت بازرگانی 3387 6
    )واحدراسک(ایرانشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی 3388 7
    )واحدنیک شهر(ایرانشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی 3389 1
    ایالم-دانشگاه پیام نور    

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3390 2

 -- 50 مهندسی معماری 3391 3
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  43392

 -- 65 آمار 3393 5

 -- 20 )ردی گرایش کارب(شیمی  3394 6

 18 18 حسابداری 3395 7

 18 18 مدیریت بازرگانی 3396 1
    )واحدایوان(ایالم-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3397 2
 -- 18 مدیریت صنعتی 3398 3
    )واحددره شهر(ایالم-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  43399
    )واحدسرابله(ایالم-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت دولتی 3400 5
    )واحدمهران(ایالم-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 3401 6
 -- 18 مدیریت بازرگانی 3402 7
    بابل-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع  3403 1
 50 50 )نرم افزار(رمهندسی کامپیوت 3404 2

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  3405 3
 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  43406

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  3407 5
 -- 18 حسابداری 3408 6

 18 18 مدیریت بازرگانی 3409 7

 -- 50 علوم کامپیوتر 3410 1
 -- IT( 50(ی اطالعاتمهندسی فناور 3411 2
    بافت-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3412 3
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  43413
 -- 18 مدیریت بازرگانی 3414 5
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 --18 مدیریت دولتی 3415 6

 --50 علوم کامپیوتر 3416 7
    بجنورد-دانشگاه پیام نور    
 --50 )عمومی(دسی صنایعمهن 3417 1
 6565 )گرایش کاربردی (ریاضی  3418 2

 --20 )گرایش محض (شیمی  3419 3
 1818 مدیریت دولتی 43420

 --18 مدیریت جهانگردی 3421 5
 5050 علوم کامپیوتر 3422 6

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 3423 7
    )نواحداسفرای(بجنورد-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3424 1
 2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  3425 2

 1818 حسابداری 3426 3

 --18 مدیریت صنعتی 43427
 1818 مدیریت بازرگانی 3428 5

 5050 علوم کامپیوتر 3429 6
    )واحدشیروان(بجنورد-دانشگاه پیام نور    
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  3430 7
 1818 حسابداری 3431 1

 1818 مدیریت بازرگانی 3432 2
    برازجان-دانشگاه پیام نور    
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  3433 3
 --18 مدیریت بازرگانی 43434

 --50 علوم کامپیوتر 3435 5
    )درگناوهواحدبن(برازجان-دانشگاه پیام نور    
 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3436 6
 --50 )اقتصادکشاورزی(مهندسی کشاورزی 3437 7

 --18 حسابداری 3438 1

 --18 مدیریت بازرگانی 3439 2
    بروجرد-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش محض (ریاضی  3440 3
 --65 آمار 43441

 --18 حسابداری 3442 5
    بروجن-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3443 6
 --50 )گرایش هسته ای(فیزیک 3444 7

 --20 )گرایش کاربردی (شیمی  3445 1

 --18 مدیریت جهانگردی 3446 2

 --18 مدیریت دولتی 3447 3

 5050 علوم کامپیوتر 43448
    بم-دانشگاه پیام نور    
 7070 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  3449 5

 --50 )حالت جامد(فیزیک 3450 6
 --65 آمار 3451 7

 --20 )گرایش کاربردی (شیمی 3452 1

 1818 حسابداری 3453 2

 1818 مدیریت بازرگانی 3454 3

 5050 علوم کامپیوتر 43455
    )واحد جیرفت(بم-دانشگاه پیام نور    
 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 3456 5
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  3457 6

 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  3458 7

 --50 )اقتصادکشاورزی(مهندسی کشاورزی 3459 1

 --18 حسابداری 3460 2

 --18 مدیریت بازرگانی 3461 3
 
 بناب-دانشگاه پیام نور -58جدول شماره  

 50  )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر43462
-- 

 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 53463
-- 

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک63464

 18 مدیریت بازرگانی73465
-- 

 50 علوم کامپیوتر13466
-- 

 IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات23467
-- 

    )واحدملکان(بناب-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33468
-- 

 65 آمار43469
-- 

 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 53470
-- 

 18 مدیریت بازرگانی63471
-- 

    بندرامام خمینی-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73472
-- 

 65 آمار13473
-- 

 20 )گرایش کاربردی (شیمی 23474
-- 

 18 مدیریت دولتی33475
-- 

 18 مدیریت بازرگانی43476
18 

    بندرترکمن-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 53477
-- 

 18 مدیریت بازرگانی63478
-- 

 18 مدیریت جهانگردی73479
-- 

 18 کتابداری13480
-- 

    )ردکویواحدک(بندرترکمن-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 23481
-- 

    بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 50 مهندسی معماری33482
-- 

 70 )*گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 43483
-- 

 20 )گرایش محض (شیمی 53484
20 

 18 *حسابداری 63485
18 

 18 *مدیریت دولتی 73486
-- 

 50 مپیوترعلوم کا13487
50 

    )واحد بندرخمیر(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 18 مدیریت بازرگانی23488
-- 

    )واحدبستک(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33489
-- 

 18 حسابداری43490
-- 

 18 مدیریت بازرگانی53491
-- 

    )واحدبندرجاسک(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 18 مدیریت بازرگانی63492
-- 

    )واحدحاجی آباد(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 18 مدیریت بازرگانی73493
-- 

    )واحددهبارز(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13494
-- 

    )واحدسیریک(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 18 مدیریت بازرگانی23495
-- 

    )واحدقشم(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33496
-- 

 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43497
-- 

 18 حسابداری53498
-- 

 18 مدیریت بازرگانی73500
-- 

 18 مدیریت جهانگردی13501
-- 

 18 ت صنعتیمدیری63499
-- 

 IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات23502
-- 

    )واحدمیناب(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 50 )حالت جامد(فیزیک33503
-- 

 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43504
-- 

 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 53505
-- 

 18 مدیریت بازرگانی63506
-- 

    بندرلنگه-دانشگاه پیام نور    

 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73507
-- 
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 18 حسابداری13508
-- 

 18 مدیریت بازرگانی23509
-- 

    )واحد گاوبندی(دانشگاه پیام نوربندرلنگه    

 18 حسابداری33510
-- 

 18 مدیریت بازرگانی43511
-- 

    بهبهان-دانشگاه پیام نور    

 18 حسابداری53512
18 

 18 مدیریت بازرگانی63513
18 

    بهشهر-دانشگاه پیام نور    

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر73514

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 13515
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک23516
 -- 65 آمار33517
 30 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 43518

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 53519
 18 18 حسابداری63520

 -- 18 مدیریت صنعتی73521
 18 18 مدیریت دولتی13522

 -- 18 مدیریت بازرگانی23523
    بوئین زهرا-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33524
 65 65 )حض گرایش م(ریاضی 43525

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک53526
 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 63527
 18 18 حسابداری73528

 18 18 مدیریت بازرگانی13529

 -- 18 مدیریت دولتی23530
    )واحدآوج(بوئین زهرا-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی33531
    بوانات-ام نوردانشگاه پی    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43532
 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 53533
 18 18 مدیریت بازرگانی63534
    بوشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع73535
 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13536
 -- 70 )ت جامدوهسته ایگرایشهای حال(فیزیک23537
 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی 33538
 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43539
 18 18 *حسابداری 53540

 18 18 مدیریت دولتی63541

 18 18 مدیریت بازرگانی73542

 50 50 علوم کامپیوتر13543
    )واحداهرم(بوشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 حسابداری23544
 -- 18 مدیریت بازرگانی33545
    )واحدخورموج(بوشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43546
 -- 18 مدیریت صنعتی53547
    )واحدکنگان(بوشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 63548

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی 73549

 -- 18 حسابداری13550

 -- 18 مدیریت بازرگانی23551
    بوکان-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 مهندسی معماری33552

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43553

 18 18 حسابداری53554

 18 18 مدیریت بازرگانی63555

-- 18 مدیریت دولتی73556  
    بیجار-دانشگاه پیام نور    

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 13557

 -- 65 آمار23558

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 33559

 -- 50 )اقتصادکشاورزی(مهندسی کشاورزی43560

 18 18 حسابداری53561

 -- 18 مدیریت دولتی63562
 -- 18 رگانیمدیریت باز73563

 50 50 علوم کامپیوتر13564
    بیرجند-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع 23565

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33566

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 43567

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک53568

 -- 65 آمار63569

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 73570

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 13571

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 23572
 18 18 حسابداری33573

بیرجند-دانشگاه پیام نور ادامه - 59جدول شماره    
 -- 18 مدیریت صنعتی53575

 18 18 مدیریت دولتی63576

 -- 18 دیریت جهانگردیم43574
 50 50 علوم کامپیوتر73577

 -- 18 کتابداری13578
 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات23579
    )واحداسدیه(بیرجند-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت بازرگانی33580
    )واحدنهبندان(بیرجند-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 43581
 -- 18 حسابداری53582

 -- 18 مدیریت بازرگانی63583
    پلدختر-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73584
    )واحدکوهدشت(پلدختر-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 13585
 18 18 مدیریت بازرگانی23586
    تاکستان-ردانشگاه پیام نو    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33587
 -- 65 آمار43588

 18 18 حسابداری53589

 18 18 مدیریت دولتی63590

 18 18 مدیریت بازرگانی73591

 50 50 علوم کامپیوتر13592
    تالش-دانشگاه پیام نور    

 18 18 حسابداری23593

 18 18 مدیریت دولتی33594
    )واحدآستارا(تالش-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 43595
 -- 18 حسابداری53596

 -- 18 مدیریت بازرگانی63597
    تبریز-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع73598

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر13599

 -- 65 )محض گرایش (ریاضی 23600

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک33601

 -- 65 آمار43602
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 -- 20 )گرایش محض (شیمی 53603

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63604

 -- 18 حسابداری73605

 -- 18 کتابداری13606
    )واحدآذرشهر(تبریز-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی23607
    )واحداسکو(تبریز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33608

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43609

 -- 18 حسابداری53610

 -- 18 مدیریت دولتی73612

 -- 18 مدیریت بازرگانی63611
    )واحداهر(تبریز-دانشگاه پیام نور    

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 13613

 -- 18 مدیریت بازرگانی23614
    )واحدبستان آباد(تبریز-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33615

 -- 65 آمار43616

 -- 18 حسابداری53617

 -- 18 مدیریت بازرگانی63618

 -- 50 علوم کامپیوتر73619
    )واحدسراب(تبریز-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13620

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 23621

 -- 18 حسابداری33622
    تربت حیدریه-دانشگاه پیام نور    

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 43623

-- 20 )گرایش محض (شیمی 53624  

25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63625
 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 73626

18 18 حسابداری13627
 -- 18 مدیریت صنعتی23628

18 18 مدیریت دولتی33629
18 18 مدیریت بازرگانی43630
50 50 علوم کامپیوتر53631
    )واحدخواف(حیدریهتربت --دانشگاه پیام نور    
18 18 حسابداری63632
    تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73633
 -- 65 آمار13634

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 23635

 -- 18 حسابداری33636

 -- 18 مدیریت دولتی43637

 -- 50 علوم کامپیوتر53638

 -- 18 کتابداری63639
    )واحدابرکوه(تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر73640

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13641

 -- 18 حسابداری23642

 -- 18 مدیریت بازرگانی33643
    )واحدبافق(تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )ردی گرایش کارب(ریاضی 43644

 -- 18 حسابداری53645

 -- 18 مدیریت دولتی63646

 -- 50 علوم کامپیوتر73647
    )واحدرضوانشهرصدوق(تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر13648

 -- 50 مهندسی معماری23649

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33650
 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی 43651

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 53652

 -- 18 مدیریت صنعتی63653

 -- 18 مدیریت بازرگانی73654

 -- 50 علوم کامپیوتر13655
    )واحدطبس(تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23656

 -- 65 )ردی گرایش کارب(ریاضی 33657

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک43658

 -- 18 حسابداری53659

 -- 18 مدیریت بازرگانی63660

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات73661
    )واحدیزد(تفت-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع13662

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23663

 -- 50 مهندسی معماری33664

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43665

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک53666

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63667

 -- 18 حسابداری73668

 -- 18 مدیریت جهانگردی13669

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات23670
    نتنکاب-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33671

 18 18 مدیریت بازرگانی43672

 -- 18 کتابداری53673
    )واحدنوشهر(تنکابن-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر63674

 -- 50 مهندسی معماری73675

 50 50 علوم کامپیوتر13676

 -- IT( 50( اطالعاتمهندسی فناوری23677
    تهران-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33678

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک43679

 -- 65 آمار53680

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 63681

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73682

 -- 18 حسابداری13683

 -- 18 مدیریت دولتی33685

 -- 18 مدیریت صنعتی23684

 -- 18 مدیریت بازرگانی53687

 -- 18 مدیریت جهانگردی43686

 -- 18 کتابداری63688

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات73689
    )واحدپرند(تهران-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع13690

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23691

 -- 50 مهندسی معماری33692

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43693

 18 18 حسابداری53694

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات63695
 

   )واحدحسن آباد(تهران-دانشگاه پیام نور -60جدول شماره     
-- 50 )عمومی(مهندسی صنایع73696  

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13697

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک23698

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 33699

 18 18 حسابداری43700

 18 18 مدیریت دولتی63702

 -- 18 مدیریت صنعتی53701
 18 18 مدیریت بازرگانی73703
 50 50 علوم کامپیوتر13704
    )واحددماوند(تهران-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23705
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 --70 )گرایشهای محض و کاربردی (ریاضی 33706

 --50 )گرایش هسته ای(فیزیک43707

 --65 آمار53708

 --18 حسابداری63709

 --18 مدیریت بازرگانی73710

 --50 علوم کامپیوتر13711
    )واحدری(تهران-دانشگاه پیام نور    
 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23712
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33713
 --50 )حالت جامد(فیزیک43714

 --18 مدیریت صنعتی53715

1818 مدیریت بازرگانی63716
 5050 علوم کامپیوتر73717
    )واحدشهریار(تهران-نوردانشگاه پیام     
5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر13718
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 23719
 --50 )حالت جامد(فیزیک33720

2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 43721
 --18 مدیریت صنعتی53722
1818 مدیریت بازرگانی63723
 5050 وم کامپیوترعل73724
 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات13725
    )واحدکرج(تهران-دانشگاه پیام نور    
 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23726

 --65 )گرایش محض (ریاضی 33727

 --50 )حالت جامد(فیزیک43728

 --65 آمار53729

 --50 رزیاقتصادکشاو-مهندسی کشاورزی 63730

 --18 حسابداری73731
    )واحدماهدشت(تهران-دانشگاه پیام نور    
5050 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 13732
1818 حسابداری23733
    *)واحدهشتگرد(تهران-دانشگاه پیام نور    
5050  )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33734
5050 مهندسی معماری43735
 --18 حسابداری53736
  ) افزار نرم(های تحصیلی مهندسی معماری و مهندسی کامپیوتر  محل تحصیل دانشجویان رشته -*

  .باشد شهر جدید هشتگرد، و حسابداری هشتگرد می
    تویسرکان-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش محض (ریاضی 63737

 --65 آمار73738

 --20 )ش کاربردی گرای(شیمی 13739

 --18 حسابداری23740

1818 مدیریت بازرگانی33741
5050 علوم کامپیوتر43742
    جهرم-دانشگاه پیام نور    
 --50 )عمومی(مهندسی صنایع53743

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر63744
 --50 مهندسی معماری73745
 --50 )حالت جامد(فیزیک13746

 --20 )گرایش محض (شیمی 23747

2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 33748
1818 مدیریت دولتی43749
    فسا - دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 53750

 --50 )گرایش هسته ای(فیزیک63751

 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73752

 --18 حسابداری13753

 --18 مدیریت بازرگانی23754
 --50 علوم کامپیوتر33755
    چابهار-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43756

 -- 18 حسابداری53757

 -- 18 مدیریت بازرگانی63758
    خرامه-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(کامپیوترمهندسی 73759

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13760

 -- 18 مدیریت بازرگانی23761
    خرمشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک33762

 -- 30 )گرایشهای محض و کاربردی (شیمی 43763

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 53764
    خلخال-شگاه پیام نوردان    
 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 63765

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73766

 18 18 حسابداری13767

 18 18 مدیریت دولتی33769

 18 18 مدیریت بازرگانی23768
    خمین-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )ارنرم افز(مهندسی کامپیوتر43770

 -- 50 مهندسی معماری53771
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 63772

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک73773

 -- 65 آمار13774

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 23775

 18 18 حسابداری33776

 -- 18 مدیریت صنعتی73780
 18 18 مدیریت دولتی43777

 18 18 ریت بازرگانیمدی53778

 -- 18 مدیریت جهانگردی63779
 50 50 علوم کامپیوتر13781
    )واحدمحالت(خمین-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع23782

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33783

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43784

 25 25 )ش اقتصادنظری گرای(علوم اقتصادی 53785

 -- 18 مدیریت صنعتی73787
 18 18 مدیریت دولتی63786

 50 50 علوم کامپیوتر13788
    خوانسار-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 23789

 -- 65 آمار33790

 18 18 مدیریت دولتی43791

 18 18 مدیریت بازرگانی53792

 50 50 علوم کامپیوتر63793

 18 18 کتابداری73794
    خوی-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 13795
 -- 65 آمار23796

 20 20 )گرایش محض (شیمی 33797

 -- 18 مدیریت دولتی53799
 18 18 مدیریت بازرگانی43798

 18 18 کتابداری63800
    )واحدقره ضیاءالدین(خوی-وردانشگاه پیام ن    
 18 18 مدیریت بازرگانی13802

 -- 18 مدیریت صنعتی73801
    داراب-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23803
 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 33804

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 43805

 -- 18 سابداریح53806
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 --18 مدیریت دولتی63807

 --18 مدیریت صنعتی73808
    )واحدنی ریز(داراب-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13809
 --18 حسابداری23810

 --18 مدیریت دولتی33811
    دامغان-دانشگاه پیام نور    

5050 )م افزارنر(مهندسی کامپیوتر43812
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 53813
 --50 )حالت جامد(فیزیک63814

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 73815

1818 حسابداری13816
1818 مدیریت بازرگانی23817
1818 مدیریت دولتی33818
5050 علوم کامپیوتر43819
 --IT( 50( اطالعاتمهندسی فناوری53820
 

    دزفول-دانشگاه پیام نور -61جدول شماره     

 --65 آمار63821
2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73822
5050 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 13823
1818 حسابداری23824
1818 مدیریت دولتی33825
5050 علوم کامپیوتر43826
 --18 کتابداری53827
    )واحداندیمشک(دزفول-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 63828
 --50 )حالت جامد(فیزیک73829
    )واحدشوش(دزفول-دانشگاه پیام نور    

 --18 مدیریت بازرگانی13830
    )واحدشوشتر(دزفول-دانشگاه پیام نور    

 --18 بداریحسا23831
    دلیجان-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع33832
 --65 )گرایش محض (ریاضی 43833

 --65 آمار53834

3030 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 63835
1818 حسابداری73836
1818 مدیریت دولتی13837
 --18 مدیریت صنعتی33839
1818 مدیریت بازرگانی23838
 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات43840
    دهلران-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش محض (ریاضی 53841
 --18 حسابداری63842
    )آبدانان(دهلران-دانشگاه پیام نور    

 --65 آمار73843
    دوگنبدان-دانشگاه پیام نور    

6565 )گرایش کاربردی (یاضی ر13844
 --20 )گرایش کاربردی (شیمی 23845
2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 33846
1818 حسابداری43847
 --18 مدیریت دولتی53848
1818 مدیریت بازرگانی63849
    )واحددهدشت(دوگنبدان-دانشگاه پیام نور    

 --65 ) کاربردی گرایش(ریاضی 73850
 --50 )حالت جامد(فیزیک13851
    رامسر-دانشگاه پیام نور    

 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر23852
 --65 )گرایش محض (ریاضی 33853

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک43854

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 53855

 18 18 مدیریت دولتی63856

 -- 18 مدیریت بازرگانی73857
 -- 18 مدیریت جهانگردی13858

 50 50 علوم کامپیوتر23859
    رامهرمز-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک33860
 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی 43861

 18 18 حسابداری53862

 18 18 مدیریت دولتی63863

 18 18 ازرگانیمدیریت ب73864

 -- 18 مدیریت صنعتی13865
    )واحدهفتگل(رامهرمز-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 علوم کامپیوتر23866
    رشت-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع33867
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر43868

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 53869

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک63870

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73871

 18 18 حسابداری13872

 -- 18 مدیریت صنعتی23873
 18 18 مدیریت دولتی33874

 18 18 مدیریت بازرگانی43875
    )واحدآستانه اشرفیه(رشت-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مپیوترمهندسی کا53876

 -- 50 علوم کامپیوتر63877
    )واحدبندرانزلی(رشت-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 حسابداری73878

 -- 18 مدیریت بازرگانی13879
    )واحدالهیجان(رشت-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی23880
    )واحدمنجیل(رشت-دانشگاه پیام نور    

 70 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 33881

 -- 65 آمار43882
 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 53883

 50 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 63884

 18 18 مدیریت بازرگانی73885

 -- 18 مدیریت جهانگردی23887

 -- 18 مدیریت دولتی13886
    رفسنجان-گاه پیام نوردانش    

 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 33888

 50 50 )حالت جامد(فیزیک43889

 18 18 حسابداری53890

 18 18 مدیریت بازرگانی63891

 50 50 علوم کامپیوتر73892
    )واحدانار(رفسنجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 13893

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 23894

 -- 18 حسابداری33895
    رودسر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43896

 -- 65 آمار53897

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63898

 -- 18 مدیریت صنعتی13900

 18 18 مدیریت بازرگانی73899
    )واحدلنگرود(رودسر-دانشگاه پیام نور    
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 --18 حسابداری23901

 --18 مدیریت جهانگردی33902
    زابل-دانشگاه پیام نور    

 --18 حسابداری43903

 --18 مدیریت بازرگانی53904
    زاهدان-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع63905

5050 )نرم افزار(سی کامپیوترمهند73906
 --50 مهندسی معماری13907

6565 )گرایش کاربردی (ریاضی 23908
 --50 )حالت جامد(فیزیک33909

6565 آمار43910
2020 )گرایش محض (شیمی 53911
 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63912

 --50 ورزیاقتصادکشا-مهندسی کشاورزی 73913
1818 حسابداری13914
1818 مدیریت بازرگانی33916
 --18 مدیریت جهانگردی23915

1818 مدیریت دولتی43917
1818 کتابداری53918
 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات63919
    )واحدخاش(زاهدان-دانشگاه پیام نور    

 --18 مدیریت بازرگانی73920

 --50 علوم کامپیوتر13921
    )واحدسراوان(زاهدان-دانشگاه پیام نور    

 --18 مدیریت بازرگانی23922

 --50 علوم کامپیوتر33923
    زرین شهر-دانشگاه پیام نور    

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر43924
 --60 )گرایشهای محض وکاربردی(ریاضی 53925
 --50 )حالت جامد(فیزیک63926

 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 73927

1818 حسابداری13928
 --18 مدیریت دولتی23929
    زنجان-دانشگاه پیام نور    

6565 )گرایش محض (ریاضی 33930
 --50 )حالت جامد(فیزیک43931

2020 )گرایش محض (شیمی 53932
1818 سابداریح63933
1818 مدیریت بازرگانی73934
5050 علوم کامپیوتر13935
    )واحدماه نشان(زنجان-دانشگاه پیام نور -62جدول شماره     

 --18 مدیریت بازرگانی23936
    ساری-دانشگاه پیام نور    

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33937
 --50 مهندسی معماری43938
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 53939

 --50 )حالت جامد(فیزیک63940

 --65 آمار73941

3030 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 13942
 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 23943
1818 حسابداری33944
1818 مدیریت دولتی43945
1818 یکتابدار53946
    ساوه-دانشگاه پیام نور    

 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر63947
7070 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 73948

 65 65 آمار13949

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 23950

 -- 50 )اقتصادکشاورزی(مهندسی کشاورزی33951
 18 18 حسابداری43952

 18 18 مدیریت دولتی53953

 -- 18 مدیریت صنعتی63954
 50 50 علوم کامپیوتر73955

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات13956
    سبزوار-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع23957
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33958

 -- 65 )دی گرایش کاربر(ریاضی 43959
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک53960

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 63961

 18 18 حسابداری73962

 18 18 مدیریت بازرگانی33965

 -- 18 مدیریت جهانگردی13963
 18 18 مدیریت دولتی23964

 50 50 علوم کامپیوتر43966

 -- 18 کتابداری53967
 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات63968
    سقز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73969
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک13970

 -- 20 )گرایش محض (شیمی 23971

 18 18 حسابداری33972

 18 18 مدیریت دولتی53974

 -- 18 مدیریت جهانگردی43973
    )واحدبانه(سقز-پیام نوردانشگاه     

 -- 18 مدیریت بازرگانی63975
    سمنان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 73976
 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 13977

 -- 18 مدیریت بازرگانی23978
    سمیرم-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر33979
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 43980

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 53981

 18 18 حسابداری63982
    سنندج-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر73983
 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی 13984

 -- 50 ) جامدحالت(فیزیک23985

 18 18 حسابداری33986

 18 18 مدیریت بازرگانی43987
    )واحدقروه(سنندج-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 آمار53988
    سوسنگرد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 63989
 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 73990

 18 18 حسابداری13991

 -- 18 مدیریت دولتی23992
 18 18 مدیریت بازرگانی33993
 

    سیرجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 43994

 -- 50 مهندسی معماری 53995
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 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  63996

 --50 )حالت جامد(فیزیک 73997

 --20 )ض گرایش مح(شیمی  13998

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  23999

 --18 حسابداری 34000

 --18 مدیریت دولتی 44001

 --18 مدیریت بازرگانی 54002

 --18 مدیریت صنعتی 64003

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 74004
    )واحدشهربابک(سیرجان-دانشگاه پیام نور    

 --18 ابداریحس 14005

 --18 مدیریت بازرگانی 24006
    شادگان-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  34007

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  44008

1818 حسابداری 54009
    شازند-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  64010

2525 )گرایش اقتصادنظری (لوم اقتصادی ع 74011
1818 حسابداری 14012
1818 مدیریت دولتی 34014
 --18 مدیریت صنعتی 24013
5050 علوم کامپیوتر 44015
    شاهرود-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54016

 --18 حسابداری 64017

 --18 مدیریت دولتی 74018
    شبستر-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش محض (ریاضی  14019

 --18 حسابداری 24020

 --18 مدیریت بازرگانی 34021

 --50 علوم کامپیوتر 44022
    )واحدبنیس(شبستر-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54023

 --50 )حالت جامد(فیزیک 64024

 --18 مدیریت دولتی 74025
    شهرضا-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  14026

 --50 )حالت جامد(فیزیک 24027

 --65 آمار 34028

2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  44029
1818 حسابداری 54030
1818 مدیریت بازرگانی 64031
 --18 مدیریت صنعتی 74032

 --18 مدیریت دولتی 14033

5050 علوم کامپیوتر 24034
1818 کتابداری 34035
 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 44036
    )واحددهاقان(شهرضا-دانشگاه پیام نور    

 --18 حسابداری 54037
    شهرکرد-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع 64038

6565 )گرایش کاربردی (ریاضی  74039
 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  14040

1818 حسابداری 24041
1818 مدیریت دولتی 34042
5050 علوم کامپیوتر 44043

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات54044
    شیراز-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(سی صنایعمهند 64045

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 74046

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  14047

 -- 70 )اتمی ومولکولی-حالت جامد(فیزیک 24048

 -- 65 آمار 34049

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی  44050

 -- 18 حسابداری 54051

 -- 50 علوم کامپیوتر 64052

 -- 18 تابداریک 74053
    )واحداستهبان(شیراز-دانشگاه پیام نور -63جدول شماره     
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  14054
 -- 50 )اتمی ومولکولی(فیزیک 24055

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی  34056

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  44057

 18 18 مدیریت بازرگانی 54058
    )واحدمرودشت(شیراز-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  64059
 -- 18 حسابداری 74060

 -- 18 مدیریت جهانگردی 14061

 -- 18 مدیریت دولتی 24062
    صومعه سرا-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  34063
 -- 65 آمار 44064

 -- 18 بداریحسا 54065

 -- 18 مدیریت بازرگانی 64066

 -- 18 کتابداری 74067
    فارسان-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 14068

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  24069
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 34070

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  44071

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  54072
 -- 18 مدیریت جهانگردی 64073

 18 18 مدیریت بازرگانی 74074

 -- 50 علوم کامپیوتر 14075
 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 24076
    فردوس-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 34077
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44078

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  54079

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  64080
 18 18 حسابداری 74081

 -- 18 مدیریت جهانگردی 14082
 18 18 مدیریت بازرگانی 24083

 50 50 علوم کامپیوتر 34084
    )واحدبشرویه(دوسفر-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 حسابداری 44085
 -- 50 علوم کامپیوتر 54086
    فریدون شهر-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  64087
 -- 18 حسابداری 74088

 -- 18 مدیریت بازرگانی 14089

 -- 18 مدیریت دولتی 24090
    )احدبوئین ومیاندشتو(فریدونشهر-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  34091
 -- 18 مدیریت بازرگانی 44092
    )واحدچادگان(فریدونشهر-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت بازرگانی 54093
    فریمان-دانشگاه پیام نور    
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 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  64094
 --70 )ی حالت جامدوهسته ایگرایشها(فیزیک 74095

 --30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی  14096

1818 حسابداری 24097
1818 مدیریت بازرگانی 34098
 --18 مدیریت صنعتی 44099
 --50 علوم کامپیوتر 54100

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 64101
    )ادواحدتایب(فریمان-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  74102
 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  14103

1818 حسابداری 24104
1818 مدیریت بازرگانی 34105
5050 علوم کامپیوتر 44106
    )واحدتربت جام(فریمان-دانشگاه پیام نور    
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی(ریاضی  54107
1818 حسابداری 64108
 --18 مدیریت بازرگانی 74109
    فیروزآباد-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  14110
 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  24111

 --18 حسابداری 34112

 --18 مدیریت دولتی 44113

 --50 علوم کامپیوتر 54114

 --18 کتابداری 64115
 

    قائن-دانشگاه پیام نور    

 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر74116

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 14117

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 24118

 --18 مدیریت صنعتی44120

 1818 مدیریت بازرگانی34119

 5050 علوم کامپیوتر54121
    )واحدخضری دشت بیاض(قائن-دانشگاه پیام نور    

 --18 حسابداری64122
    )واحدزهان(قائن-دانشگاه پیام نور    

 --18 حسابداری74123

 --18 مدیریت بازرگانی14124
    )واحدسرایان(قائن-دانشگاه پیام نور    

 --18 حسابداری24125
    قزوین-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع34126

 5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر44127

 --65 )گرایش محض (ریاضی 54128

 --50 )حالت جامد(فیزیک64129
 --65 آمار74130
 --20 )گرایش کاربردی (شیمی 14131

 1818 حسابداری24132

 1818 مدیریت بازرگانی34133

 5050 علوم کامپیوتر44134
    قم-دانشگاه پیام نور    

 5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر54135

 6565 )گرایش محض (ریاضی 64136

 6565 آمار74137

 1818 حسابداری14138

 1818 مدیریت بازرگانی24139

 5050 علوم کامپیوتر34140

 1818 کتابداری44141

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات54142
    قوچان-دانشگاه پیام نور    

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر64143

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 74144

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک14145

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 24146

 18 18 حسابداری34147

 18 18  بازرگانیمدیریت44148

 -- 18 مدیریت صنعتی54149

 50 50 علوم کامپیوتر64150

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات74151
    قیدار-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 14152

 -- 65 آمار24153

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 34154

 -- 50 اقتصادکشاورزی-دسی کشاورزی مهن44155

 18 18 مدیریت بازرگانی54156
    کاشمر-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع64157

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 74158

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 14159

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 24160
 18 18 حسابداری34161

 -- 18 مدیریت جهانگردی44162

 18 18 مدیریت دولتی54163

 18 18 مدیریت بازرگانی64164

 50 50 علوم کامپیوتر74165

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات14166
    کبودرآهنگ-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 24167

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک34168

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 44169

 -- 18 مدیریت جهانگردی54170
    کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع64171

 -- 50 مهندسی معماری74172

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی 14173

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک24174

 -- 65 آمار34175
 
    کرمان-دانشگاه پیام نور ادامه -64جدول شماره   

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 44176

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 54177

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 64178

 -- 18 حسابداری74179

 -- 18 مدیریت دولتی14180

 -- 18 مدیریت بازرگانی44183

 -- 18 مدیریت جهانگردی24181

 -- 18 مدیریت صنعتی34182

 -- 18 کتابداری54184
    )واحد زنگی آباد(کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی(شیمی 64185

 -- 50 علوم کامپیوتر74186
    )حدبردسیروا(کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 14187

 -- 18 حسابداری24188

 -- 18 مدیریت بازرگانی34189
    )واحدراور(کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 حسابداری44190
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    )واحدزرند(کرمان-دانشگاه پیام نور    

 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر54191

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 64192

 --18 حسابداری74193

 --18 مدیریت بازرگانی14194

 --50 علوم کامپیوتر24195

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات34196
    کرمانشاه-دانشگاه پیام نور    

 5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر44197

 6565 )ض گرایش مح(ریاضی 54198

 --50 )حالت جامد(فیزیک64199
 --65 آمار74200

 --20 )گرایش کاربردی (شیمی 14201

 1818 مدیریت بازرگانی24202

 1818 کتابداری34203
    )واحدسنقر(کرمانشاه-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 44204
 --50 )یگرایش هسته ا(فیزیک54205

 --20 )گرایش کاربردی (شیمی 64206

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 74207
    )واحدکنگاور(کرمانشاه-دانشگاه پیام نور    

 --50 )حالت جامد(فیزیک14208
 --18 حسابداری24209

 --18 مدیریت دولتی34210

 --50 علوم کامپیوتر44211
    )واحدهرسین(کرمانشاه- پیام نوردانشگاه    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 54212
 --18 حسابداری64213
    گرمسار-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع74214
 5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر14215
 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 24216

 --50 )جامدحالت (فیزیک34217

 --65 آمار44218

 2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 54219

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 64220
 1818 حسابداری74221

 --18 مدیریت صنعتی14222
 1818 مدیریت بازرگانی24223

 1818 مدیریت دولتی34224

 --50 علوم کامپیوتر44225
 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات54226
    گرمی-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی 64227
 --18 مدیریت بازرگانی74228

 --18 مدیریت دولتی14229

 --50 علوم کامپیوتر24230

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات34231
    )واحدبیله سوار(رمیگ-دانشگاه پیام نور    

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی 44232
 

    گلپایگان-دانشگاه پیام نور    

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 54233
6565 )گرایش کاربردی (ریاضی  64234
5050 )حالت جامد(فیزیک 74235
2020 )گرایش محض (شیمی  14236
1818 ریحسابدا 24237
1818 مدیریت دولتی 34238

    گناباد-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44239

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی  54240

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  64241

 18 18 حسابداری 74242

 18 18 مدیریت دولتی 14243

 18 18 ت بازرگانیمدیری24244

 -- 50 علوم کامپیوتر 34245

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 44246
    گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور    

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 54247

 -- 50 مهندسی معماری 64248

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  74249

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 14250

 -- 65 آمار 24251

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  34252

 18 18 حسابداری 44253

 18 18 مدیریت دولتی 64255

 18 18 مدیریت بازرگانی 54254

 50 50 علوم کامپیوتر 74256

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 14257
    )واحدکالله(گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  24258
    )واحدگالیکش(گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی 34259
    )واحدگرگان(گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 44260

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54261

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (وم اقتصادی عل 64262

 50 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  74263

 18 18 حسابداری 14264

 18 18 مدیریت بازرگانی 24265

 -- IT( 65(مهندسی فناوری اطالعات 34266
    گیالنغرب-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44267

 -- 20 )گرایش محض (ی شیم 54268

 -- 18 حسابداری 64269
    المرد-دانشگاه پیام نور    

 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 74270

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی  14271

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  24272

 18 18 حسابداری 34273

 -- 18 مدیریت صنعتی 64276

 -- 18 مدیریت دولتی 44274

 18 18 مدیریت بازرگانی 54275

 50 50 علوم کامپیوتر 74277

 -- IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 14278
    ماکو-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  24279

 -- 18 مدیریت بازرگانی 34280

 -- 18 مدیریت دولتی 44281

 -- 50 امپیوترعلوم ک 54282
    مراغه-دانشگاه پیام نور    

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  64283

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  74284
 -- 18 حسابداری 14285

 -- 18 مدیریت بازرگانی 24286

 -- 18 مدیریت دولتی 34287
    مرند-دانشگاه پیام نور    
 65 65 )گرایش کاربردی (ی ریاض 44288
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 --50 )حالت جامد(فیزیک 54289

 --20 )گرایش کاربردی (شیمی  64290

1818 حسابداری 74291
1818 مدیریت بازرگانی 14292
1818 مدیریت دولتی 24293
 

    )واحدجلفا(مرند-دانشگاه پیام نور -65جدول شماره     

 --25 )اقتصادنظری گرایش (علوم اقتصادی  34294
 --18 مدیریت بازرگانی 44295
    مریوان-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54296
    مشکین شهر-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  64297

5050 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  74298
1818 یمدیریت بازرگان 14299
5050 علوم کامپیوتر 24300
    مشهد-دانشگاه پیام نور    

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع 34301
 --50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 44302

 --65 )گرایش محض (ریاضی  54303

 --50 )حالت جامد(فیزیک 64304

 --65 آمار 74305

3030 )بردی گرایشهای محض و کار(شیمی  14306
1818 مدیریت بازرگانی 24307
 --50 علوم کامپیوتر 34308
 --18 کتابداری 44309
    )واحدچناران(مشهد-دانشگاه پیام نور    

 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  54310
 --18 حسابداری 64311
    )واحددرگز(مشهد-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی  (ریاضی 74312
 --25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  14313

 --18 مدیریت بازرگانی 24314

 --50 علوم کامپیوتر 34315
    )واحدسرخس(مشهد-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44316
 --18 حسابداری 54317

 --18 مدیریت صنعتی 64318

 --18 مدیریت بازرگانی 74319
    مالیر-دانشگاه پیام نور    

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 14320
7050 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  24321
 --50 )حالت جامد(فیزیک 34322
5050 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  44323
1818 حسابداری 54324
1818 ریت بازرگانیمدی 64325
1818 کتابداری 74326
    مهاباد-دانشگاه پیام نور    

 --65 )گرایش کاربردی (ریاضی  14327
5050 )حالت جامد(فیزیک 24328
 --30 )گرایشهای محض وکاربردی(شیمی  34329
 --18 حسابداری 44330

 --18 مدیریت بازرگانی 54331

5050 وترعلوم کامپی 64332
    مهریز-دانشگاه پیام نور    

5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 74333
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  14334
 --50 )حالت جامد(فیزیک 24335

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  34336

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  44337
 18 18 حسابداری 54338

 18 18 مدیریت بازرگانی 64339
    میاندوآب-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش محض (ریاضی  74340
 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 14341

 -- 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی  24342

 -- 18 حسابداری 34343

 -- 18 مدیریت دولتی44344
    )واحدتکاب(میاندوآب-نوردانشگاه پیام     

 -- 18 مدیریت بازرگانی 54345
    )واحدشاهین دژ(میاندوآب-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت بازرگانی 64346
    میانه-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  74347

 -- 18 مدیریت بازرگانی 14348

 -- 18 مدیریت دولتی 24349

 -- 50  علوم کامپیوتر 34350
    نائین-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 44351

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54352

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  64353

 -- 18 حسابداری 74354

 -- 18 مدیریت بازرگانی 14355

 -- 50 پیوترعلوم کام 24356
    )واحدخور(نایین-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت بازرگانی 34357
    نجف آباد-دانشگاه پیام نور    
 50 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 44358

 65 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  54359

 50 50 )حالت جامد(فیزیک 64360

 65 65 آمار 74361

 18 18 داریحساب 14362

 18 18 مدیریت دولتی 24363

 50 50 علوم کامپیوتر 34364
    )واحدتیران(نجف آباد-دانشگاه پیام نور    
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44365

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  54366

 -- 18 حسابداری 64367

 -- 18 مدیریت بازرگانی 24370

 -- 18 مدیریت صنعتی 14369

 -- 18 مدیریت دولتی 74368

 -- 50 علوم کامپیوتر 34371
    نطنز-دانشگاه پیام نور    
 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 44372

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  54373

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  64374

 -- 18 حسابداری 74375

 -- 18 مدیریت بازرگانی 14376

 -- 18 مدیریت دولتی 24377

 -- 18 کتابداری 34378
    نقده-دانشگاه پیام نور    
 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  44379

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک 54380

 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی  64381

 -- 18 مدیریت بازرگانی 14383

 -- 18 مدیریت دولتی 74382
    )واحدپیرانشهر(نقده-دانشگاه پیام نور    
 -- 18 مدیریت بازرگانی 24384
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    نهاوند-دانشگاه پیام نور    
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  34385

 --65 آمار 44386

1818 حسابداری 54387
    نورآبادممسنی-دانشگاه پیام نور    
 --65 )گرایش محض (ریاضی  64388

 --50 )اتمی ومولکولی(فیزیک 74389

1818 حسابداری 14390
1818 مدیریت دولتی 24391
5050 علوم کامپیوتر 34392
    )واحدکازرون(نورآبادممسنی-دانشگاه پیام نور    
6565 )گرایش کاربردی (ریاضی  44393
 --20 )ردی گرایش کارب(شیمی  54394
2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  64395
1818 حسابداری 74396
1818 مدیریت بازرگانی 14397
 --18 مدیریت صنعتی 24398
    نیشابور-دانشگاه پیام نور    

 5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 34399

6565 )گرایش محض (ریاضی  44400
 --65 ارآم 54401

2525 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  64402
 --50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  74403
1818 حسابداری14404
 --18 مدیریت صنعتی 24405

 --50 علوم کامپیوتر 34406

 --IT( 50(مهندسی فناوری اطالعات 44407
    هشترود-دانشگاه پیام نور    
5050 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 54408
 --70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  64409
 --50 )حالت جامد(فیزیک 74410

1818 حسابداری 14411
 --18 مدیریت دولتی 24412
    همدان-دانشگاه پیام نور -66جدول شماره     

 --50 )عمومی(مهندسی صنایع 34413
5050 )نرم افزار(کامپیوترمهندسی 44414
6565 )گرایش محض (ریاضی  54415
 --50 )گرایش هسته ای(فیزیک 64416
 --65 آمار 74417

 20 20 )گرایش محض (شیمی  14418

 18 18 حسابداری 24419
    )واحدبهار(همدان-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 34420
 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی  44421

 25 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  54422

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  64423
 18 18  مدیریت دولتی74424

 -- 18 مدیریت صنعتی 24426
 -- 18 مدیریت بازرگانی 14425
    )واحدرزن(همدان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 ارآم 34427
 -- 20 )گرایش کاربردی (شیمی  44428

 -- 50 اقتصادکشاورزی-مهندسی کشاورزی  54429

 -- 18 مدیریت دولتی 64430
    )واحدفامنین(همدان-دانشگاه پیام نور    

 -- 18 مدیریت دولتی 74431
    ورامین-دانشگاه پیام نور    

 -- 50 )عمومی(مهندسی صنایع 14432

 -- 70 )گرایشهای محض وکاربردی (ریاضی  24433

 30 30 )گرایشهای محض وکاربردی (شیمی 34434

 18 18 حسابداری 44435

 18 18 مدیریت بازرگانی 54436

 -- 18 مدیریت صنعتی 64437

 -- 50 علوم کامپیوتر 74438
    )واحدپاکدشت(ورامین-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )ش کاربردی گرای(ریاضی  14439

 -- 50 )حالت جامد(فیزیک24440

 -- 18 حسابداری34441

 -- 18 کتابداری44442
    وزوان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 )گرایش کاربردی (ریاضی 54443

 -- 25 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی 64444

 18 18 مدیریت بازرگانی14446

 18 18 ولتیمدیریت د74445

 50 50 علوم کامپیوتر24447

  
های  مندان هریک از گروه نور در این قسمت از بین عالقه  کلیه مراکز آموزشی تحت پوشش دانشگاه پیام : دانشگاه پیام نور  ورزشی علوم  و  بدنی  تربیت رشتهب ـ 

های آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت  ت به پذیرش دانشجو از بین داوطلبان هریک از گروهآزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی واجد شرایط نسب
 تربیت بدنی و علوم ورزشی به نسبت متقاضیان در هریک از  بدیهی است در زمان گزینش نهایی ظرفیت پذیرش اعالم شده برای رشته. نمایند اعالم شده، اقدام می

  .اهد شدهای آزمایشی ذیربط تقسیم خو گروه
شـماره     جدول  براساس  نمایندکه  انتخاب را نور  پیام  دانشگاه   ورزشی   علوم و   بدنی  تربیت  رشته توانند  می  شرطی   به    فنی و   ریاضی   علوم  آزمایشی  گروه  داوطلبان از  هریک-
  .نور باشند پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته  انتخاب مجاز به، کارنامه 6
 مورد   کدرشته، ضوابط  کلیه  با رعایت  است ، الزم)  بند فوق  مشمول داوطلبان(  دانشگاه پیام نور  ورزشی علوم  و  بدنی  تربیت  رشته  انتخاب مند به  عالقه داوطلبان  از هریک-

  . نمایند  درج  رشته انتخاب  در فرمهنما را   دفترچه  اینفصل پنجم در   مندرج  دستورالعمل  و براساس استخراج 67  شماره  خود را از جدول عالقه
  .هاي تربيت بدني و علوم ورزشي در قسمت دوم بخش دوم از فصل دوم اين دفترچه راهنما درج شده است  شرايط و ضوابط اختصاصي رشته-
 .یردپذ  می متمرکز انجام  نیمه  روش به  دانشگاه  این  ورزشی علوم  و بدنی تربیت  رشته در دانشجو  پذیرش-
های متمرکز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و به همراه   اعالم فهرست معرفی شدگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور پس از اعالم نتایج رشته-

  .باشد متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی سایر موسسات برای شرکت در آزمون عملی می معرفی شدگان رشته نیمه
  به تفکیک مراکز پذیرش ) از راه دورآموزش ( تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور   رشته-67ماره جدول ش

  نام مرکز آموزشی ظرفیت  نام رشته کد رشته رقم کنترل
 آباده-دانشگاه پیام نور 65  تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 اردبیل-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 اسالم آبادغرب-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 ایالم-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 بناب-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 بندرعباس-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی

3 4721 

 بهشهر-نشگاه پیام نوردا 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
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 )واحد نهبندان(بیرجند -دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 تربت حیدریه-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 تفت-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 خرمشهر-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 رامهرمز-دانشگاه پیام نور 65 یت بدنی وعلوم ورزشیترب
 زاهدان-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 ساوه-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 سیرجان-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 شبستر-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 شهرکرد-دانشگاه پیام نور 65  تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 صومعه سرا-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 قم-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 کبودرآهنگ-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 )واحد زنگی آباد(کرمان- نوردانشگاه پیام 65  تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 کرمانشاه-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 گلپایگان-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 مشکین شهر-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 مهاباد-دانشگاه پیام نور 65 ت بدنی وعلوم ورزشیتربی
 نجف آباد-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 همدان-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 ورامین-دانشگاه پیام نور 65 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
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  قسمت اول
  )علوم ریاضی و فنی(1  در گروه آزمایشی  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات 

   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های رشته در دانشجو  پذیرش  نحوه  و شرایط و ضوابط اختصاصی
 .باشد نفر می 26940  حدودعلوم ریاضی و فنی  یشی آزما   گروه های  در رشته  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذیرش  ظرفیت -
 غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  در گزینش  شرکت  متقاضی نامی  ثبت  تقاضانامه20 بند 3   در قسمت  با عالمتگذاری  که  از داوطلبانی  دسته آن -

 6   شماره  جدول  مندرجات  به ، با توجه  است  شده درجاز دفترچه راهنما    بخش  در این  که  مؤسسات  اینگونه ضوابط اختصاصی  شرایط و  به توجه توانند با اند، می گردیده 
  ز جداول خود را ا  مورد عالقه  تحصیلی های  یا کدرشته ، کدرشته  مؤسسات  اینگونه  و یا کاردانی  کارشناسی های رشته  انتخاب به  مندی  عالقه صورت در  اولیه  کارنامه

  های  رشته  انتخاب  در فرم  اولویت  ترتیب به) 100   الی1  از اولویت( دارند   تمایل  که  در هر اولویتی  انتخابی های  محل  با سایر کدرشته همراه  و کد آنها را مربوط انتخاب
  . نمایند  درج تحصیلی

  همراه ها به  رشته  اینگونه  نهایی  شدگان  پذیرفته  اسامی  و فهرست  خواهد گرفت   متمرکز صورت روش   به  و کاردانی  کارشناسی های  رشته  دانشجو برای پذیرش -
 . خواهد شد  متمرکز اعالم  صورت به ها  سایر رشته  شدگان  پذیرفته  اسامی فهرست 

 .گیرد  می  صورتمتمرکز نیمه   صورت  به باشد، گزینش  می  عملی آزمون و یا   مصاحبه  نیاز به  که  و یا کاردانی  کارشناسی های  از رشته  در برخی-1 تبصره
  دارند همانند  عملی  و یا آزمون  مصاحبه  انجام  نیاز به  که غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و یا کاردانی  کارشناسی های  از رشته  دسته  آن  برای-2 تبصره
 و  مصاحبه   نتیجه  براساس  شدگان  معرفی  ذیربط از بین  عالی  آموزش  مؤسسه خواهد شد و نهایتاً  اعالم  اسامی ، فهرست  پذیرش  چند برابر ظرفیتمتمرکز تا  نیمه های رشته

  قبول فهرست   و استخراج  گزینش رای مذکور را ب  و فهرست  را مشخص شدگان  معرفی  مورد نظر، فهرست  رشته  و ظرفیت  علمی  نمرات  به توجه  و با  عملی یا آزمون
 . خواهد نمود  کشور ارسال  آموزش  سنجش  سازمان  به  نهایی شدگان
 دانشجو متمرکز  نیمه روش   به  که  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی ، همانند رشته  و یا کاردانی  کارشناسی  تحصیلی ها با مقاطع  رشته  برخی  دانشجو برای  پذیرش-3تبصره

   مربوط به کاردانی  و  کارشناسی های از رشته)   رشته2 (  کدرشته2توانند حداکثر  مند می  عالقه  داوطلبان  صورت  در این  است  و بدیهی  خواهد گرفت پذیرند صورت می
  در هر اولویتی  متمرکز خود  انتخابی های  سایر کدرشته را در ردیف و کد آنها   خود انتخاب  آزمایشی  گروه  به توجه  را با  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات

 . نمایند  درج  عالقه  تقدم  براساس  تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم) 100   الی1  اولویت از( دارند   تمایل که
   تحصیلی های  رشته  انتخاب  خود مجاز به  اصلی  آزمایشی  بر گروه ، عالوه  اولیه ه کارنام  براساس  کهعلوم ریاضی و فنی   آزمایشی   گروه  از داوطلبان  دسته  آن-4 تبصره

 بر دو  توانند عالوه باشند، می  میو یا هر دو گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی  زبانهای خارجی یا هنر   آزمایشی  در گروه غیردولتی  و  غیرانتفاعی عالی   آموزش مؤسسات
نیز ) گروه هنر و زبانهای خارجی( مذکور   آزمایشی های گروهردیف از متمرکز  نیمه   حداکثر دو کدرشته انتخاب   به  خود، نسبت  اصلی  آزمایشی  گروهمتمرکز نیمه  کدرشته

 . نمایند اقدام
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  درآزمون  قبولی اکثر دو نوبت از حد  قبولی  نوبت  یک  عنوان  به غیردولتی  و  غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذیرفته-
   مجاز به، رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی  نامه  آیین شوند براساس  می  پذیرفته غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  در مؤسسات  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 . نخواهند بود  سراسری ون در آزم  رزمندگان  مجدد از سهمیه استفاده
  عالی   آموزش  مؤسسات تحصیلی های رشته در شاهد  سهمیه با  شدگان پذیرفته ها، دانشگاه  کنکور ریزی  وبرنامه  مطالعه کمیته15/2/7531   مورخ جلسه  براساس-

  .باشند  نمی  بعدی های  وآزمون  جاری سال سراسری های آزمون در مذکور  سهمیه از  مجدد استفاده به مجاز  بعد به 7631 سال  از  سراسری  آزمون غیردولتی و غیرانتفاعی
  

  . غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و اختصاصی شرایط عمومی
این در همین بخش از    که غیردولتی  و غیرانتفاعی   عالی  آموزش  از مؤسسات یک  هر  بر شرایط اختصاصی  عالوه غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات متقاضیان

 . فرمایند  نیز توجه  در ذیل  مندرج  و اختصاصی  شرایط عمومی  باید به  است شده  درجدفترچه راهنما 
   نظام غیردولتی و   غیرانتفاعی  عالی  آموزش ؤسساتم  درسی  نظام -2 باشند )1  شماره (  سراسری آزمون  راهنمای  دفترچه در  مندرج  عمومی  شرایط  دارای باید  داوطلبان-1

 اعطاء  فنĤوری و  تحقیقات ،  علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرک التحصیالن  فارغ  خواهد بود و به فنĤوری  و ، تحقیقات  علوم  وزارت  آموزشی  نظام  و براساس  است واحدی
   مشغول  اکنون  هم  که داوطلبانی  صادر خواهد شد و  تحصیلی  باشند معافیت  نداشته  قانونی  منع  عمومی  وظیفه ظر خدمت از ن  مرد که  دانشجویان  برای-3 .خواهد شد

   نسبت  تعهدی تییردول  غ و غیرانتفاعی   عالی  آموزش مؤسسات -4. خواهند شد  ترخیص  خدمت  به  از اعزام  قبل  غیبت  و نداشتن  شدن  پذیرفته صورت باشند در  می خدمت
   تخصیص صورت در  فنĤوری و  تحقیقات ،  علوم وزارت  نامه آیین با   مطابق  تحصیلی از وام توانند  می دانشجویان -5.  ندارند  دانشجویان  و غذای ، خوابگاه  مسکن مینأ ت به

  .ند نمای  کشور استفاده ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  از طرف  مؤسسه  به بودجه
  . مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی همچنینها و  جدول شهریه ثابت و متغیر دانشگاه -

الدین، دانشکده معـارف قرآنـی اصـفهان، دانـشکده      ، مفید ـ قم، دانشکده اصول )ع(دانشگاه امام رضا : الف ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 
اه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء ـ قـزوین، سـجاد ـ مـشهد، شـمال ـ آمـل، شـهید          علوم حدیث، دانشگ

و عبـدالرحمن  ) ع(علوم ـ تبریز، پژوهش صنایع ایران ـ قزوین، خیام ـ مشهد، بـاقرال   ) ص(اکرم  ـ نور، نبی) ره(اشرفی اصفهانی، شیخ بهایی ـ اصفهان، عالمه محدث نوری  
  . صوفی رازی

  . موزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتیب ـ سایر دانشگاهها و مؤسسات آ
 در مقاطع کاردانی و 1385ـ86 شهریت ثابت هر نیمسال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی برای سال تحصیلی  -68جدول شماره 

  ) به ریال(کارشناسی 
طع مق  گروه آموزشی

  هنر  کشاورزی و منابع طبیعی  فنی مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی  نوع مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی  تحصیلی
ــاعی و   ــالی غیرانتف ــوزش ع ــشگاهها و مؤســسات آم دان

  000/250/1  000/110/1  000/310/1  000/050/1  000/990  »الف«غیردولتی در بند 
ــشگ  کاردانی ــاعی و  دان ــالی غیرانتف ــوزش ع اهها و مؤســسات آم

  000/200/1  000/070/1  000/260/1  000/000/1  000/945  »ب«غیردولتی در بند 
ــاعی و   ــالی غیرانتف ــوزش ع ــشگاهها و مؤســسات آم دان

  000/450/1  000/250/1  000/510/1  000/165/1  000/110/1  »الف«غیردولتی در بند 
ــوز   کارشناسی ــشگاهها و مؤســسات آم ــاعی و دان ــالی غیرانتف ش ع

  000/390/1  000/200/1  000/450/1  000/135/1  000/070/1  »ب«غیردولتی در بند 
  

ششمبخش



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

86                                     صفحه  

در مقاطع  1385ـ86تحصیلی سال شدگان  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی برای پذیرفتههر واحد درسی ـ شهریه متغیر 69جدول شماره
  )»الف«مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در بند  ()البه ری(کاردانی و کارشناسی 

 نوع درس

 پایه نظری  عمومی گروه آموزشی
اصلی و 

تخصصی 
 )نظری(

نظری ـ 
 عملی

آزمایشگاهی عملی، 
عملی (و کارگاهی 

با دو ساعت اجراء 
 )در هفته

آزمایشگاهی عملی، 
عملی (و کارگاهی 

اء با سه ساعت اجر
 )در هفته

کارورزی در 
صورت وجود در 
 برنامه آموزشی

 )هر واحد(

پروژه در صورت 
وجود در برنامه 

هر  (آموزشی
 )واحد

  000/118  000/92  600/65  فنی مهندسی و هنر
  000/236  000/197  500/262  000/231  000/135  000/105  000/92  600/65  آموزشی های سایرگروه

  
در مقاطع  1385ـ86تحصیلی سال شدگان  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی برای پذیرفتههر واحد درسی ه متغیر شهری ـ 70جدول شماره 

  ) »ب«مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در بند  ()به ریال(کاردانی و کارشناسی 
 نوع درس

  نظریپایه  عمومی گروه آموزشی
اصلی و 

تخصصی 
 )نظری(

 عملیـ  نظری

عملی، 
آزمایشگاهی و 

عملی (کارگاهی 
با دو ساعت 
 )اجراء در هفته

عملی، 
آزمایشگاهی و 

کارگاهی 
عملی با سه (

ساعت اجراء 
 )در هفته

کارورزی در 
صورت وجود 

در برنامه 
هر (آموزشی 
 ) واحد

پروژه در 
صورت وجود 

در برنامه 
هر (آموزشی 
 )واحد

 500/113 000/88  000/63   و هنر  مهندسی فنی
 000/227 000/189 000/200 500/178 000/126 000/101 000/88  000/63  های آموزشی سایرگروه

  
  .باشد بیش از مبالغ فوق می% 25های دایر در مناطق آزاد  های ثابت و متغیر دوره  مبالغ شهریه-1تبصره 
های آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان مطابق شهریه اعالم شده در   بوده و در سال1385های سال  ل فوق برای ورودی مبالغ شهریه مندرج در جدو-2تبصره 

  . آزمون همان سال خواهد بود2دفترچه راهنمای شماره 
  
  دومقسمت 

  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتیها و  دانشگاه تصاصیخاشرایط و ضوابط  -71جدول شماره 
   و آدرسضوابط رایط وش  مؤسسهنام   ردیف

1  
ــکده ــار و  آموزشـــ  آمـــ
ــک ــازمان انفورماتیــ    ســ

   کشور آموزش  سنجش
تهـران ـ   : ــ آدرس مؤسـسه  2. ـ این آموزشکده هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام، وام تحصیلی و خوابگاه دانشجویی ندارد1

  021ـ88326966:  تلفن46ی ـ پالک میدان هفت تیر ـ خیابان مفتح شمالی ـ کوچه نوری اسفندیار

   الــدین  اصــول دانــشکده  2
  ) غیردولتی  و غیرانتفاعی(

 -2  . فقیـه    والیـت    و اصـل     اسالمی   جمهوری   و نظام    اسالم  شریعت   به   عملی  التزاماعتقاد و    -1 :شرایط و ضوابط عمومی      -  الف
 رعایـت حجـاب اسـالمی بـرای بـانوان و            – 3  .دانشکده ییدأمورد ت    مراجع   تشخیص  به   روانی  و   جسمی   از سالمت   برخورداری

 هر چند نظام درسی این دانشکده واحدی است ولی دانشجو ملتزم            -4. پوشش مناسب برای آقایان و ضوابط پرورشی دانشکده       
 مقتضیات خـاص     دانشکده با توجه به    -5. گردد  به گذراندن واحدهایی است که از طرف آموزش در هر ترم تحصیلی ارائه می             

نماید که این مدت جزء سـنوات تحـصیلی          نیاز در طول دوره ارائه می      خود مواد درسی الزم را که صالح بداند به صورت پیش          
شـهریه     که  و متعهد است    دهد موظف    انصراف  دانشکده   در این    از تحصیل    هر دلیل   دانشجو به  چنانچه   -6. شود محسوب نمی 

هـای دانـشکده را    نامـه  دانشجو موظف است کلیه مقـررات و آئـین   -7.  نماید  پرداخت  دانشکده به   ثابت خود را در ترم جاری     
 از  -9.  خواهـد بـود    3 و   2،  1 پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث از بین داوطلبان گروه آزمایشی               -8. رعایت نماید 

مـازاد  % 10 وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری به مقدار         التحصیالن ممتاز کارشناسی پذیرش همین دانشکده بر طبق مصوبه          فارغ
دانـشجویان بـرای پرداخـت      -10. شوند  ظرفیت بدون شرکت در آزمون در مقطع کارشناسی ارشد همین دانشکده پذیرش می            

  .توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند شهریه می
  :شرایط و ضوابط اختصاصی  - ب
 یـا بـاالتر باشـد از    5/18دانشگاهی آنـان   شدگان که معدل کتبی دیپلم نظام قدیم و پیش فته پذیر– 1  :  شعبه تهران و قم     -1

 یا بـاالتر    5/19 دانشجویانی که معدل نیمسال تحصیلی آنان        -2. شهریه ثابت در نیمسال اول معاف خواهند بود       % 50پرداخت  
گونه امکانات  الدین تهران و قم هیچ دانشکده اصول -3. شهریه ثابت در نیمسال بعدی معاف خواهند بود       % 50باشد از پرداخت    

الدین قم آمادگی دارد تا در صورت تمایل دانشجویان، نسبت به  البته دانشکده اصول. خوابگاهی برای ارائه به دانشجویان ندارند
  .دانشجویان خواهد بودبدیهی است پرداخت مبلغ اجاره بر عهده . اجاره محل مناسبی به عنوان خوابگاه با آنان همکاری نماید

 با توجه به اهداف عالیه -2. مند خواهند بود شدگان نهایی از امکانات رفاهی خوابگاه و تغذیه بهره  پذیرفته-1:  شعبه دزفول -2
شهریه % 25های ویژه تا     شدگان نهایی این دانشکده از تخفیف      این دانشکده در جهت اعتالء و گسترش فرهنگ قرآنی، پذیرفته         

  .های ویژه برخوردار خواهند شد  دانشجویان ممتاز از تخفیف-3.شوند مند می زارت علوم، تحقیقات و فنĤوری بهرهمصوب و
میدان قدس ـ خیابان شهید باهنر ـ خیابان شهید مصطفی مقدسی ـ کوچه شهید نواب کاشانی ـ پالک : آدرس دانشکده تهران 

  22711599 و 22716603تلفن . 12
 و 7773525تلفن .  فلکه جهاد ـ بلوار پانزده خرداد ـ بزرگراه عمار یاسر ـ بعد از مجتمع مسکونی مدیران:آدرس دانشکده قم 

7773526 - 0251  
تلفـن  . جنـوبی ـ روبـروی مـصالی دزفـول ـ جنـب ورزشـگاه شـهید نـاحی          ) ره(خیابان امام خمینی : آدرس دانشکده دزفول 

3221663 – 0641  

3  
ــاعی و  ــشکده غیرانتفـ دانـ

لتی معـارف قرآنـی     غیردو
  اصفهان

ـ دانشجویان این دانشکده الزم است به شئونات دین مبین اسالم، نظام جمهوری اسالمی و فقه شـیعه و اصـل والیـت فقیـه                         1
باشد و رعایت     ـ محیط آموزشی این دانشکده برای برادران و خواهران به صورت مجزا می            2. اعتقاد و التزام عملی داشته باشند     

بـرای خـواهران    ) چـادر (های دانشکده برای کلیه دانشجویان در استفاده از حجـاب برتـر               نامه   مقررات و آئین   ضوابط پرورشی، 
ـ با توجـه بـه شـرایط خـاص          4. باشد  سال تمام می  ) سی (30ـ حداکثر سن داوطلبان رشته تربیت معلم قرآن،         3. الزامی است 

ایـن مـدت جـزو سـنوات تحـصیلی      . باشـند  ر طـول دوره مـی  نیاز د دانشکده کلیه دانشجویان موظف به گذراندن دروس پیش       
ها و مؤسسات آموزش عالی موافقـت         ضمناً این دانشکده با انتقال و مهمانی دانشجویان خود به سایر دانشگاه           . شود  محسوب نمی 

 دانشکده بـر    شود و تحصیل در این      ـ  پذیرش دانشجو در این دانشکده بر اساس آزمون عملی و مصاحبه انجام می              5. نماید  نمی
. باشـد  اساس تجربیات و دستĤوردهای علمی دانشگاهی و حوزوی و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری می           

ــ  7. گیریـد  در شـهریه وابـسته، تخفیـف در نظـر مـی     % 40ـ این دانشکده برای دانشجویان ممتاز و واجد شرایط تـا سـقف           6
ـ 8. ای استفاده نمایند و یک وعده غذای دانشجویی به صورت یارانه  ) منزل استیجاری (وابگاه  توانند از خ    دانشجویان غیربومی می  

ـ برای برادران پذیرفته شده     9. با توجه به تخصیص وام دانشجویی به دانشجویان حائز شرایط، وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت              
ادر خواهد شد و داوطلبان در حال انجام خدمت کـه           که از نظر خدمت وظیفه عمومی منعی نداشته باشند، معافیت تحصیلی ص           

هـا از بـین داوطلبـان     ـ پذیرش دانشجو در این دانشکده برای کلیه رشـته        10. شوند  اند ترخیص می    قبل از اعزام، غیبت نداشته    
کده معـارف   های تحصیلی دانش    از آنجائیکه پذیرش دانشجو در رشته     : تذکر مهم . خواهد بود 5 و   4،  3،  2،  1های آزمایشی     گروه

پذیرد، لذا منحصراً آن دسته از داوطلبانی که با توجه به دفترچه راهنمای شـرکت در                  قرآنی به صورت شرایط خاص انجام می      
 که هنگام توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان ارائه گردیـده، و مـورد مربوطـه را در پاسـخنامه      1385آزمون سراسری سال    
اصفهان ـ خیابـان شـیخ بهـایی     : ـ آدرس دانشکده11. های مربوط را انتخاب نمایند وانند رشتهت اند می خود عالمتگذاری نموده

  0311 ـ 2367030 و 2368020: تلفن
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  ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی  شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه-71ادامه جدول شماره 
   و آدرسضوابط رایط وش  نام موسسه  ردیف

4  
ــشگا ــام هدان  -) ع(  رضــا  ام
غیرانتفــــاعی و  (مــــشهد
  )غیردولتی

ـ دارا بودن حجاب  2. به والیت فقیه و قانون جمهوری اسالمی و پایبند به احکام اسالم              عملی  التزام اعتقاد و باور به اسالم و        -1
انـشگاه و رعایـت عفـت       برای خواهران و پرهیز از هر گونه پوشش غیرمناسب با محیط مقدس د            ) ترجیحاً چادر (کامل اسالمی   

نویسی مصاحبه حضوری بـه عمـل خواهـد آمـد و اگـر       شدگان به هنگام نام ـ از کلیه پذیرفته3. عمومی برای دختران و پسران   
ـ دانشجو موظف به حفظ و مراعـات کلیـه          4. نویسی به عمل نخواهد آمد      دانشجویی فاقد شرایط تشخیص داده شود از وی نام        

باشد و اگر چنانچه در طی دوران تحصیل مرتکب اعمال و رفتاری شد که        انتخاب رشته می   2اره  مسائل مندرج در دفترچه شم    
ــ از   5. خواهند کرد ) تعلیق درسی تا محرومیت کامل تحصیل     (ناقض تعهدات وی باشد مسؤولین مربوط با وی برخورد قانونی           

ائل اخالقی و فرهنگی و پرهیز از هر گونـه اعمـال            شدگان تعهدی مکتوب مبنی بر مراعات مقررات دانشگاه و مس           کلیه پذیرفته 
ــ رعایـت کامـل مقـررات        6. خالف شئونات اسالمی در طول تحصیل در محل دانشگاه و یا خارج دانشگاه گرفته خواهد شـد                

 هـای آن از  شـود و بخـشی از هزینـه    ـ این دانشگاه به صورت غیرانتفاعی اداره می7. آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری    
شـدگان موظفنـد در ابتـدای هـر نیمـسال طبـق             پذیرفته. شود  طریق دریافت شهریه ثابت و متغیر دانشجویان تأمین اعتبار می         

دانـشگاهی یـا      ـ داوطلبانی که معـدل دوره پـیش       8. ضوابط و شرایط آموزش عالی نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند           
یلی این دانشگاه را انتخاب و پذیرفته شـوند از پرداخـت شـهریه ثابـت اولـین                  های تحص    یا بیشتر باشد و رشته     19دیپلم آنان   

بـه ترتیـب از   ) شـامل دو نیمـسال تحـصیلی   (ـ دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال         9. نیمسال معاف خواهند بود   
ال تحـصیلی در دانـشگاه در   ـ دانشجویانی که در طول سـ     10.  شهریه ثابت نیمسال بعد معاف خواهند بود       %50و  % 75،  100%

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شرکت و مقام اول تا سـوم را کـسب نماینـد از دریافـت                     مسابقات علمی یا ورزشی دانشگاه    
. ـ تأمین خوابگاه دانشجویی ویژه خواهران با هزینه شخصی زیر نظر حوزه معاونت فرهنگی11. جایزه ویژه برخوردار خواهند شد

التحصیالن رتبه اول     آموختگان و اعطای جوایزی به فارغ       نامه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری به دانش        ـ اعطای دانش  12
  0511ـ8426038 و 8448620ـ 30: مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان اسرار تلفن: ـ آدرس مؤسسه13. تا سوم
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ــگ   ــم و فرهن ــشگاه عل دان

) غیرانتفــاعی و غیردولتــی(
اد تهران ـ وابـسته بـه جهـ    

  دانشگاهی

ـ در این دانشگاه کلیه 2. ـ رعایت شئونات اسالمی برای کلیه دانشجویان و رعایت حجاب اسالمی برای خواهران الزامی است1
ـ این دانشگاه هیچگونه تعهـدی در       3. شود  های آموزشی بخصوص در زمینه کیفیت آموزشی دقیقاً اجرا می           نامه  مقررات و آئین  

ـ در صورت انصراف دانشجویان، مبلغ ضرر و زیان توسط دانشگاه مطابق با ضـوابط وزارت علـوم،              4. دقبال تأمین خوابگاه ندار   
 40 تا 20نامه از تخفیف  ـ دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر سال تحصیلی طبق آئین5. تحقیقات و فناوری دریافت خواهد شد

ران ـ فلکه دوم صادقیه ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ نرسیده بـه     ته: ـ آدرس دانشگاه6. درصد شهریه ثابت برخوردار خواهند بود
  www.usc.ac.ir ـ 44238171ـ5: پل اتوبان شهید همت ـ خیابان پارک ـ خیابان بهار ـ تلفن 
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   و فنــون  علــوم دانــشگاه
ــدران ــاعی و  ( مازن غیرانتف
 )غیردولتی

  

.  علوم، تحقیقات و فنĤوری و این دانشگاه را رعایت نماید          های مصوب وزارت    نامه  ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       1
ـ با توجه به اهمیت تسلط به زبان خارجی و به منظور اسـتفاده        3. ـ این دانشگاه برنامه جابجایی و انتقال را به هیچ وجه ندارد           2

ذراندن زبـان انگلیـسی تکمیلـی بـه         از منابع علمی و شبکه اینترنت و احیاناً ارائه بعضی از واحدهای درسی به زبان انگلیسی، گ                
ــ  4. های فیلم به عنوان پیش نیاز زبان انگلیسی عمومی بـا تعیـین سـطح بـرای کلیـه دانـشجویان الزامـی اسـت             همراه کالس 

نامه تحصیلی بـه عهـده دانـشجو          ها و هزینه اردوهای علمی و تفریحی و پایان          ها و کارگاه    های مواد مصرفی در آزمایشگاه      هزینه
ـ بابت صدور برگـه اشـتغال       6. افزایش شهریه را در بر خواهد داشت      % 1نام دانشجو از طریق شبکه اینترنتی         ـ ثبت 5. باشد  می

بابـل ـ خیابـان شـیخ طبرسـی ـ خیابـان        : ـ آدرس مؤسسه7.  ریال دریافت خواهد شد000/50به تحصیل و گواهینامه مبلغ 
  WWW.USTMB.AC.IR:  اینترنتی  آدرس سایت0111ـ2291205ـ 9آزادی ـ دفتر مرکزی تلفن 

 و   غیرانتفاعی(مفید    دانشگاه  7
   قم–) غیردولتی

ــ شـهریه تحـصیلی      2. این دانشگاه شرکت نموده و نمره قبولی کسب نمایند        ) مصاحبه(ـ داوطلبان بایستی در آزمون شفاهی       1
هـایی کـه برابـر مقـررات انجـام        هزینـه چنین هم. گردد های وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری دریافت می   دوره بر اساس تعرفه   

ــ رعایـت اخـالق و    4. شود ای در نظر گرفته می های ویژه ـ برای دانشجویان ممتاز تخفیف3. باشد شود به عهده دانشجو می   می
توسـط  ) پوشش چادر (چنین حفظ حجاب کامل اسالمی        شئونات اسالمی، ضوابط و مقررات دانشگاه برای کلیه دانشجویان و هم          

توانند از بورس تحصیلی ویـژه کارکنـان اسـتفاده     ـ کارکنان این دانشگاه در صورت واجد شرایط بودن می  5. ن الزامی است  بانوا
نمایند چنانچه به هر علتی قادر به ادامه تحصیل نباشند و یا از شرایط                ـ دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده می       6. نمایند

ـ پذیرش دانـشجو  7. های تحصیلی را به تشخیص دانشگاه پرداخت نمایند برابر کلیه هزینهاعالم شده عدول نمایند موظفند دو     
های  های حقوق، علوم سیاسی و فلسفه از بین گروه     و برای رشته   2 و   1های آزمایشی     های علوم اقتصادی از بین گروه       برای رشته 
های تحصیلی دانشگاه مفید ـ قم به   نشجو در رشتهاز آنجایی که پذیرش دا: تذکر مهم.  صورت خواهد گرفت3 و1،2آزمایشی 

پذیرد، لذا منحصراً آن دسته از داوطلبانیکه با توجه بـه دفترچـه راهنمـای شـرکت در آزمـون       صورت شرایط خاص انجام می    
 که هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به داوطلبـان ارائـه شـده و مـورد مربـوط را در پاسـخنامه خـود                          1385سراسری سال   

 با توجه به مشکالتی کـه دانـشگاه در تـامین خوابگـاه              -8. های مربوطه را انتخاب نمایند      توانند رشته   اند می   متگذاری نموده عال
  .گیرد دانشجویان دختر دارد لذا پذیرش دانشجویان دختر فقط از میان داوطلبان دختر بومی واجد شرایط انجام می

  0251 ـ 2925761) ط خ8: (قم ـ میدان مفید تلفن: ـ آدرس مؤسسه9

    صنعتی  مدیریت سازمان  8
  

  22043005 تلفن -عصر ـ نبش جام جم  تهران ـ خیابان ولی: آدرس سازمان
  0871ـ3239282 و 3242736: آباد ـ خیابان هدایت تلفن سنندج ـ میدان آزادی ـ خیابان حسن: واحد سنندج
  0711ـ2294446:  تلفن19 ـ پالک 2شیراز ـ بلوار ارم ـ نبش کوچه : واحد شیراز 
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   عــالی  آمــوزش اتمؤســس

 غیردولتـــی  و غیرانتفـــاعی
   دانشگاهی جهاد

  ات مؤسـس  در ایـن   -2.   اسـت    الزامی   خواهران   برای   اسالمی   حجاب رعایت و    کلیه دانشجویان    برای   اسالمی   شئونات  رعایت-1
 دانشجویان رتبه اول تا سوم      -3.  شود   اجرا می   دقیقاً   آموزشی  فیت کی   در زمینه   بخصوص    آموزشی  های  نامه  و آئین    مقررات  کلیه

   انـصراف  در صـورت  -4.  درصد در شهریه ثابت برخوردار خواهنـد شـد  40 تا   20نامه تخفیف از     هر سال تحصیلی طبق آیین    
 بـه   -5 .شـد   خواهـد   دریافت  ی و فنĤور   ، تحقیقات    علوم   با ضوابط وزارت     مطابق  ات توسط مؤسس    ضرر و زیان     مبلغ  دانشجویان

  .شود دانشجویان در یک نوبت در سلف سرویس مؤسسه با اخذ بها غذا داده می
 رعایت شئونات اسـالمی بـرای کلیـه         -1:  آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی جهاد دانشگاهی یزد          مؤسسهشرایط و ضوابط    

 از  مؤسـسه  دانـشجویان ممتـاز و برتـر براسـاس ضـوابط             -2. دانشجویان و رعایت حجاب اسالمی برای خواهران الزامی است        
ای جهـت تخفیـف برخـوردار         ضمناً دانشجویان ممتاز بومی از تـسهیالت ویـژه        . شوند  تخفیف در پرداخت شهریه برخوردار می     

ان  دارای سلف سـرویس بـوده و دانـشجوی         مؤسسه -4.  دانشجویان از مزایای بیمه حوادث برخوردار خواهند بود        -3. شوند  می
 امکان استفاده از مزایای وام صندوق رفاه دانشجویان براسـاس میـزان             -5. توانند ناهار را به قیمت دانشجویی صرف نمایند         می

 خوابگاه برای خواهران فـراهم بـوده و پرداخـت هزینـه آن بـه عهـده                  -6تخصیص و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری         
م ایثارگران و اعضای فعال بـسیج و ادارات اسـتفاده از تـسهیالت و مزایـای مـوردی                   های محتر   خانواده-7. دانشجو خواهد بود  

 . قابل بررسی نخواهد بودمؤسسه هرگونه درخواست انتقال و میهمان خارج از ضوابط و مقررات -8. خواهند بود
 :ات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی جهاد دانشگاهی  مؤسس آدرس
مجتمـع   2کیلـومتر    -) جـاده تهـران   ( بلوار آزادگان    -   اصفهان   صنعتی  دانشگاهفلکه  از    باالتر ـ  اصفهان :   اصفهان   صنعتی  شعبه

 0311-3804855 و 6   تلفن -صنعت آب و برق اصفهان 
  0131-3234091-3  تلفن).   برق  اداره روبری( گاز  فلکهـ   رشت :   رشت شعبه
 .50   پـالک  ـ  جهاد دانشگاهی   کوچهـ    کاشانی ...ا  بلوار آیت ابتدای   ـ   شریعتی  چهارراه -خیابان شریعتی    ـ  همدان :   همدان  شعبه
 0811-2521521-2529753  تلفن
 053282-50800 -2   تلفن ـ  بنزین  پمپ روبرویـ   مرتضی  بلوار سید ـکاشمر : )خراسان ( کاشمر شعبه

 0611- 3345372-4  تلفن.  نور  پیام  دانشگاه  جنب ـ   پردیسبلوارانتهای  ـ   گلستانجاده  ـاهواز: واحد خوزستان 
  0352 - 7274010 -13   تلفن ـ ـ میدان چادرملو  اردکان شهرستان –استان یزد :     اردکان شعبه
  0352 - 3622941 و 3623741   تلفن-) ره (  خمینی  امام  خیابان ـ اشکذر شهرستان–استان یزد :    اشکذر شعبه

  0351 – 8216799 – 8211070تلفن .  -یزد ـ بلوار امیرکبیر ـ کوچه هشتم امیرکبیر : د واحد یز
  0831 – 8246767 و 8:  تلفن –بهمن 22 سه راه – بلوار شهید بهشتی –کرمانشاه : واحد کرمانشاه 

  0351 - 6225022 و 3:  تلفن –) عج(الزمان  روبروی مسجد صاحب–) عج( خیابان مهدی –یزد : دفتر مرکزی یزد 
  



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

88                                     صفحه  
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

ها ـ   آبادانی و توسعه روستا
  همدان

های انضباطی، آموزشی و دانشجویی مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری             نامه  ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       1
، %20های اول تا سوم در پایان هر نیمسال تحصیلی بـه ترتیـب                ـ برای دانشجویان ممتاز رتبه    2.  را رعایت نماید   مؤسسهو این   

  ونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه وگ  هیچمؤسسه -3. از شهریه ثابت نیمسال بعدی تخفیف منظور خواهد شد% 10و % 15
 مؤسـسه  چنانچه دانشجویی بـه هـر دلیـل از تحـصیل در ایـن       -4. غذای دانشجو ندارد، البته در این زمینه تالش خواهد کرد         

هـای مـواد مـصرفی دروس          هزینـه  -5.  بپـردازد  مؤسـسه های مصروفه را طبق بـرآورد         انصراف دهد متعهد است کلیه هزینه     
 بـه هنگـام   مؤسـسه نامه تحصیلی به عهده دانشجو خواهد بود که طبـق بـرآورد         اردوهای عملی، رساله و پایان    کارگاهی، عملی،   

 گذراندن درس انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر عالوه بر دروس هر دوره برای کلیه دانشجویان                -6. نویسی باید پرداخت شود     نام
آدرس -8. غیر از تشخیص کمیسیون موارد خاص، موافقت نخواهد کرد  بهگونه جابجایی و انتقال  با هیچمؤسسه -7. الزامی است

  - 8232090-2  تلفن - کوچه کیوان – چهارراه عارف – میدان جهاد -همدان: مؤسسه 
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  آباده ـ آباده
  االنبیاء آباده ـ بلوار استقالل ـ خیابان خاتم: آدرس مؤسسه
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ــسه  ــالی  مؤس ــوزش ع آم

غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
  اثیرالدین ابهری ـ ابهر

ـ این مؤسسه امکانات رفاهی برای دانشجویان را از قبیل خوابگاه و سالن غذاخوری و سرویس ایاب و ذهاب در حد مطلـوب                       1
هشتی ـ جنب امامزاده  استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ شناط ـ خیابان شهید دکتر ب: ـ آدرس مؤسسه 2. اندازی نموده است راه

  0242ـ5264441ـ3:  تلفن-اسماعیل 
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  ادیب مازندران ـ ساری

شـهریه ثابـت    % 25تـا   % 100ـ در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویانی که رتبه اول تا سوم را کسب کننـد بـه ترتیـب از                       1
نه تعهدی برای تهیه خوابگاه ندارد اما همکاری الزم در تأمین خوابگاه دانـشجویان              ـ این مؤسسه هیچگو   2. شود  تخفیف داده می  

ـ همکاری با بنیاد شهید 4. شود ای داده می ـ به دانشجویان در یک نوبت با اخذ بهاء غذای یارانه3. دختر و پسر را خواهد نمود     
ــ دانـشجویان از بیمـه       5. ران شـهداء و ایثـارگران     و امور ایثارگران در خصوص تخفیف شهریه ثابت و متغیر فرزندان و همس            

 شهرستان ساری، بلوار خزر، روبروی ششصددستگاه، نبش –استان مازندران :  آدرس مؤسسه-6. حوادث برخوردار خواهند شد
  0151ـ3212103 و 3212039:  تلفن–کوچه توانیر 
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ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

 غیردولتــــی غیرانتفــــاعی و
   گرمسار–ادیبان 

   غیاث آباد-گرمسار
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  آذرآبادگان ـ ارومیه
  21ارومیه ـ بلوار شهید باهنر ـ شماره : آدرس مؤسسه
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  آرادان ـ گرمسار
  02324543880ـ3: فن آزادراه تهران ـ سمنان ـ شهر آرادان ـ بلوار دانشگاه    تل110کیلومتر گرمسار ـ 
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ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  آفرینش ـ بروجرد
  09123256062: بروجرد ـ خیابان مدرس ـ جنب ساختمان جدید فرمانداری ـ  تلفن: آدرس مؤسسه

18  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  اقبال الهوری ـ مشهد
  .ابتدای خیابانمشهد ـ بلوار سرافرازان ـ : آدرس مؤسسه

19  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  الغدیر ـ تبریز
شدگان، همکاری الزم را در معرفـی         ـ این مؤسسه در حال حاضر فاقد خوابگاه دانشجویی است ولی در صورت تمایل پذیرفته              1

 نوبت غذای گرم ارزان قیمـت اسـتفاده   توانند هر روز از یک ـ دانشجویان می 2. آورد  های خصوصی به عمل می      آنان به خوابگاه  
  0411-4763131 الی3 تلفن -11تبریز، خیابان پاستور ـ شماره : آدرس مؤسسه- 3. نمایند

20  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  ـ اصفهان) عج(المهدی 

این مؤسسه در زمینه تهیـه غـذا،        ـ  2. ـ دانشجویان ممتاز هر رشته از تخفیف ویژه در پرداخت شهریه برخوردار خواهند بود             1
ـ با توجه به آن که الزمه اصلی برای رشد و تعالی معنوی و 3. خوابگاه و وام شهریه حداکثر تالش خود را به عمل خواهد آورد    

ای مختلـف دینـی،        بـا اجـرای برنامـه      مؤسـسه علمی دانشجویان وجود فضایی سالم و محیطی اسالمی و انسانی است، لذا ایـن               
شهر ـ بلوار شاهد ـ  اصفهان ـ سپاهان: ـ آدرس مؤسسه4. علمی و فوق برنامه برای تحقق این هدف تالش خواهد کردفرهنگی، 

  0311ـ6508280 و 81: خیابان خوارزمی پنج ـ خیابان اروند شرقی ـ خیابان برنا ـ تلفن

21  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  الوند ـ همدان
  528خیابان طالقانی ـ پالک همدان ـ : مؤسسهآدرس 

22  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   آمل-آمل 
   ـ کوچه سازمانی ـ نبش کوچه فرجپور64استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بلوار مدرس ـ آفتاب : آدرس مؤسسه 

  0121– 2240484تلفن 

23  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  )هرفوالدش( اصفهان -امین

هـای    با شرایط خاص و برنامـه مؤسسه در قبال اخذ اجاره نسبت به تامین خوابگاه دخترانه و پسرانه مستقل به مؤسسه این   -1
و آزادگان تخفیف شهریه خاصی در نظر گرفته شده % 50برای فرزندان شاهد و جانبازان بیش از -2. فرهنگی اقدام نموده است

در نظر گرفته % 20ترم در هر رشته تحصیلی به عنوان پاداش آموزش و تحصیل تخفیف تا       به نفرات اول تا سوم هر       -3.  است
هـای    به باال و همسران شهدا و رزمندگان با بیش از یک سال سابقه حضور در جبهـه                % 25به آزادگان، جانبازان    -4. شده است 

 ضوابط و مقـررات وزارت علـوم، تحقیقـات و           دانشجویانیکه رفتار اسالمی و   -5. جنگ تحمیلی نیز تخفیف ویژه داده خواهد شد       
فرزنـدان تحـت    -6.  تخفیف در هر ترم در نظر گرفته خواهـد شـد          % 20 را رعایت نمایند تا      مؤسسهفنĤوری و مقررات خاص     

 ـ  A2اصـفهان ـ فوالدشـهر ـ محلـه      : آدرس مؤسـسه  -7. پوشش کمیته امداد واجد شرایط تخفیف در نظر گرفته شده است
  0335ـ2636161تمان سابق شرکت عمران  ـ تلفن  ـ ساخ20یونیت 

24  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
ــان ـ     اندیـــشمند الهیجـ

  الهیجان
: ــ آدرس مؤسـسه    2. ـ برای تعداد محدودی از دانشجویان دختر امکان واگذاری خوابگاه به صورت خودگردان موجود است              1

  09121155380: تلفنـ نرسیده به میدان سلمان فارسی      ـ خیابان تربیت معلم الهیجان ـ خیابان کاشف 

25  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   جهرم-اندیشه 
ــ آدرس  4ـ مجهز بودن به سـلف سـرویس غـذا         3ـ دارا بودن سرویس ایاب و ذهاب        2ـ دارا بودن خوابگاه برای خواهران       1

  0791 ـ 4448642 و 4448700: ری اندیشه تلفن  مت25استان فارس ـ جهرم ـ بلوار معلم ـ : مؤسسه

26  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  آیندگان ـ تنکابن
  19 الی 16تنکابن ـ جاده اصلی ـ پالک : آدرس مؤسسه

27  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  ایوانکی ـ ایوانکی
  0232ـ4621262 و 3: تلفن)  کیلومتری تهران50(باد آ ایوانکی ـ جاده خاوران ـ بعد از شریف: آدرس مؤسسه

  

28  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   ایالم-باختر ایالم  

شهریه ثابت همان ترم بـه      % 10و  % 20،  %30ـ در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتیب                 1
ـ تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر و پـسر غیربـومی ورودی هـر              2.  خواهد شد  عنوان تخفیف شهریه برای ترم بعد منظور      

ـ به دانشجویان روزانه یک نوبت در سلف سرویس مؤسسه با اخـذ بهـاء غـذا                 3. گیرد  سال تحصیلی در حد امکان صورت می      
. جویان برخوردار خواهنـد شـد     ـ دانشجویان واجد شرایط از وام شهریه تصویب شده از سوی صندوق رفاه دانش             4. شود  داده می 

  0841ـ3350901 و 2: ایالم ـ میدان شهدا ـ خیابان عدالت ـ جنب دادگستری کل استان تلفن: ـ آدرس مؤسسه5



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

89                                     صفحه  

  ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی  شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه-71ادامه جدول شماره 
   و آدرسضوابط رایط وش  نام موسسه  ردیف

29  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

غیردولتــــی  غیرانتفــــاعی و
   بجنورد–بجنورد 

  0584-2254944    تلفن 91 و 92 پالک – روبروی شرکت گاز – خیابان طالقانی شرقی –بجنورد 

30  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  بزرگمهر ـ اصفهان

گیری از غذاخوری منوط به دریافـت سـهمیه           ـ بهره 2. شود ـ شرایط اختصاصی خوابگاه توسط شورای اسالمی اولیاء اعالم می         1
ـ سرویس رفت و برگشت از اصفهان به محل مؤسسه توسـط شـرکت واحـد                3. مواد خوراکی توسط اداره بازرگانی خواهد بود      

   بزرگراه کاوه شهرگز ـ بلوار معلم7اصفهان ـ کیلومتر : ـ آدرس مؤسسه4. رانی برقرار است اتوبوس
  0312ـ5722325: تلفن

31  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  بصیر آبیک ـ قزوین
ـ زبان انگلیسی و کامپیوتر از دروس       2. ـ به تشخیص مؤسسه دروسی به عنوان تقویت بنیه علمی دانشجویان ارائه خواهد شد             1

ــ خیابـان   ) ره(ار امـام خمینـی   قزوین ـ آبیک ـ بلو  : ـ آدرس مؤسسه 3. باشد مورد توجه در تقویت بنیه علمی دانشجویان می
  0282ـ2894858: مصلی غربی تلفن

32  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  بعثت ـ کرمان
  50کرمان ـ بلوار جمهوری اسالمی ـ پالک : آدرس مؤسسه

33  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

 -غیردولتی بهار  غیرانتفاعی و 
  مشهد

  0511-8815100 و 8763302  تلفن  12 پالک - خیابان باهنر– کوی دانشگاه –مشهد 

34  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   مشهد-بینالود
 مؤسـسه   -2.  ثابت برخوردار خواهند شـد     هنامه از تخفیف در شهری      ـ دانشجویان رتبه اول تا سوم هرسال تحصیلی طبق آئین         1

آدرس -3. عمل خواهد آمـد     ها به   امات الزم در این زمینه    گونه تعهدی در قبال خوابگاه و غذا ندارد الکن در حد امکان اقد              هیچ
  0511 ـ 8599881 و 8598249سیم ـ خیابان جهاد مقابل بیمارستان سینا تلفن  مشهد ـ چهار راه بیـ: مؤسسه

35  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  پارس ـ مهرفارس

تواننـد در طـی دوران تحـصیل از           دانشجویان پذیرفتـه شـده مـی      ـ  2. این مؤسسه خوابگاه دانشجویان را تأمین خواهد کرد       -1
ـ سرویس رایگان جهت ایاب و ذهاب دانشجویان از 3. های صنعتی بزرگ کشور استفاده نمایند اردوهای علمی و بازدید از طرح

ای در    ز تخفیـف ویـژه     نفرات اول تا سوم هر رشـته ا        -4. باشد  های درس، سایت کامپیوتر و کتابخانه مهیا می         خوابگاه به کالس  
اسـتان  : ــ آدرس مؤسـسه      6. شـود   داده می ) ناهار(ای    ـ به دانشجویان یک نوبت غذای یارانه      5. شهریه برخوردار خواهند شد   

  0782ـ6523200ـ1: فارس ـ شهرستان مهر ـ مهر ـ بولوار فاطمیه تلفن
36  

ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع
  غیردولتـــی  و غیرانتفـــاعی

   بابلسر-پارسا 
ــ آدرس   2. گیرد   مؤسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است الکن اسکان دانشجویان از طریق خوابگاه خودگردان صورت می              ـ این 1

 5252147تلفن . 11پور ـ پالک   بابلسر ـ بلوار شهید شهید شریفی ـ خیابان شهید کهن ـ کوچه شهید محمد حسین   : مؤسسه 
- 5239301 – 0112  

37  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس

 غیردولتـــی غیرانتفـــاعی و
  پاسارگاد ـ شیراز

المقـدور خوابگـاه خـصوصی دانـشجویی بـرای            ـ ایـن مؤسـسه حتـی      2. باشد  ـ این مؤسسه مجهز به غذاخوری دانشجویی می       1
شیراز ـ میدان مطهری ـ ابتـدای قدوسـی شـرقی ـ کوچـه جنـب بانـک         : ـ آدرس مؤسسه3. شدگان تهیه خواهد کرد پذیرفته

  8328881: بست دوم ـ تلفن چپ ـ بن ـ سمت 68تجارت ـ کوچه شماره 

38  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
ــژوهش ــران  صــنایع پ  -   ای

   قزوین

ای ـ   خامنـه ... ا  ـ بلـوار آیـت   قـزوین  :   مؤسـسه   آدرس-2. باشد  سرویس ایاب و ذهاب با هزینه دانشجو از تهران دائر می-1
   انتهایـ  تهران :   دفتر مرکزی  0281 - 2566694 و 5تلفن 34688پالک . یت بدنیعصر ـ روبروی ترب  نرسیده به میدان ولی

  2082888 -9 :    تلفن.4   پالکـ بلوار بهزاد ـباد آ  سعادت

39  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  پیام ـ گلپایگان

شهریه ثابت همان ترم برخـوردار و در تـرم بعـد    تخفیف در % 30و % 40، %50های اول تا سوم به ترتیب       ـ دانشجویان رتبه  1
ــ  3. باشـد   خـواهران دانـشجو در اولویـت مـی        ) خـودگردان (ـ در صورت فراهم شدن امکانات خوابگاهی        2. منظور خواهد شد  

شدگان که حد نـصاب الزم را در آزمـون سراسـری              نیاز در دروس زبان، فیزیک و ریاضی برای پذیرفته          گذراندن دروس پیش  
هـای مقتـضی را پرداخـت     ـ دانشجو موظف است در صورت انتقال یا انصراف کلیـه هزینـه  4. ه باشند الزامی است   کسب نکرد 

  0372 ـ 3229776 و 7: ـ کوچه بیست و ششم ـ تلفن ) ع(گلپایگان ـ خیابان امام حسین : مؤسسهآدرس -5. نماید
40  

ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ
غیردولتــــی  غیرانتفــــاعی و

   مشهد-تابران
  0511-6054006 تلفن 73 و 78 بلوک – 3 خیابان دانشجو -لوار وکیل آباد ب–مشهد 

41  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  تابناک ـ المرد
  07825222500المرد ـ بلوار سپاه پاسداران ـ روبروی سپاه پاسداران : آدرس مؤسسه

42  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
   مشهد-توس 

ــ دانـشجو بایـد      2. های اول تا سوم هر سال در هر رشته تخفیف در شهریه ترم بعد داده خواهـد شـد                    به دانشجویان رتبه  ـ  1
های سراسر کشور رعایـت       های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری را مشابه دانشجویان سایر دانشگاه             نامه  مقررات و آئین  

. نمایـد   امه علمی و فنĤوری و اردو که با هزینه متقاضیان انجام پذیرد حمایت می             های فوق برن    ـ مؤسسه از کلیه فعالیت    3. نماید
مشهد ـ بلوار شهید باهنر ـ   : ـ آدرس مؤسسه 5. ـ مؤسسه مقدمات الزم را برای بیمه شدن دانشجویان را فراهم خواهد کرد4

  0511 ـ 8817241: تلفن ) سر نبش (9 ـ پالک 2باهنر 

43  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی رانتفـــاعیغی
  جابربن حیان ـ رشت

ـ در صورت تخصیص آذوقه، به دانشجویان یک نوبت غذای 2. ـ این مؤسسه خوابگاه دانشجویان خواهر را تأمین خواهد نمود1
% 10و  % 15،  %20ـ در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم هـر رشـته بـه ترتیـب                     3. شود  ای داده می    یارانه

گیالن ـ رشت ـ خیابان سعدی ـ نرسیده به سـه راه معلـم، جنـب بانـک        : ـ آدرس مؤسسه4. تخفیف شهریه داده خواهد شد
  0131ـ2250239 و 2228119:  تلفن48تجارت، پالک 

44  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
 غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی

  جواد ـ یزد
ــ  8233730: بلوار شهیدان اشرف ـ خیابان جواداالئمه  تلفـن  ـ ) میدان اطلسی(یزد ـ صفائیه ـ میدان جانباز   : آدرس مؤسسه

0351  

45  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  حافظ شیراز ـ شیراز
  230آباد ـ پالک  شیراز ـ خیابان قصردشت ـ روبروی خیابان قم: آدرس مؤسسه

  0711ـ6269596 ـ 6269969 ـ 6269965: تلفن

46  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس

 و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
ــدیریت   ــسابداری و مـ حـ

  آذربایجان ـ تبریز

ـ برای دانشجویان یک نوبت غذای گـرم       2. ـ برای دانشجویان خواهر غیربومی تا حد امکان خوابگاه در نظر گرفته شده است             1
 فنـĤوری   های مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و        نامه  ـ دانشجو موظف به رعایت کلیه مقررات و آئین        3. گردد  پخت و توزیع می   

 و 5513017:  تلفـن 96آذربایجان شرقی ـ تبریز ـ خیابان خیام ـ جنب قنـادی دقیـق ـ پـالک        : ـ آدرس مؤسسه4. باشد می
  0411 ـ 5510074

47  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

    مشهد–حکمت رضوی 
  0511 ـ 6045656 و 6084494 تلفن 4پالک  ـ 2آموز  آموز ـ دانش آباد ـ بلوار دانش مشهد ـ بلوار وکیل: آدرس مؤسسه 

48  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  حکیم جرجانی ـ گرگان
  54 و 53گرگان ـ کوی افسران ـ خیابان دوم ـ سمت راست ـ بلوک : آدرس مؤسسه

49  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  خاوران ـ مشهد

% 50 یا بیشتر باشد و در این مؤسسه پذیرفته شوند از پرداخت 18شگاهی و یا دیپلم آنان ـ داوطلبانی که معدل دوره بین دان1
شامل دو (ـ دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصیلی 2. شهریه ثابت اولین نیمسال تحصیلی معاف خواهند بود

ـ این مؤسـسه بـه منظـور تـأمین          3. ف خواهند بود  شهریه ثابت ترم بعد معا    % 20و  % 30،  %50به ترتیب از    ) نیمسال تحصیلی 
ـ این مؤسـسه پیگیریهـای   4. نماید  دانشجو در حد توان همکاری الزم را می  شخصیخوابگاه دانشجویی جهت خواهران با هزینه       

الزم جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی و وام دانشجویی بـرای تعـدادی از دانـشجویان از طریـق وزارت علـوم، تحقیقـات و                     
ـ به دانشجویانی که در پایان تحصیالت موفق به قبولی در آزمون مقطع بعدی شوند جـوایز                 Ĥ .5وری را به عمل خواهد آورد     فن

ــژه ــ آدرس مؤســسه6. ای اعطــاء خواهــد شــد وی ــوار بعثــت ـ شــماره        : ـ ــدآباد ـ بل ــان احم ــشهد ـ خیاب ــن151م :  تلف
  0511ـ8447537ـ40
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50  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  خراسان ـ مشهد

 اسالمی  ـ حفظ شئونات و حجاب کامل     2. ـ اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام عملی به احکام آن، والیت فقیه و قانون اساسی                1
ـ رعایت 3. برای خواهران و رعایت شئونات اسالمی برای کلیه دانشجویان دختر و پسر و نیز رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه     

ـ این مؤسسه آموزش عالی بـه صـورت غیرانتفـاعی اداره            4. کامل مقررات آموزشی، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری        
شدگان موظفند در ابتدای هر     پذیرفته. گردد  یق دریافت شهریه ثابت و متغیر تأمین می       های آن از طر     شود و بخشی از هزینه      می

المقدور کالسهای خـواهران و       ـ حتی 5. نیمسال طبق ضوابط و شرایط آموزش عالی نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند             
 یا بیشتر   19دانشگاهی یا دیپلم آنان       ره پیش ـ داوطلبانی که معدل دو    6. براداران دانشجو به صورت تفکیکی تشکیل خواهد شد       

های تحصیلی این مؤسسه را انتخاب و پذیرفته شوند از پرداخت شهریه ثابـت  اولـین نیمـسال تحـصیلی معـاف                         باشد و رشته  
، %100بـه ترتیـب از      ) شامل دو نیمسال تحـصیلی    (ـ دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصیلی             7. خواهند شد 

ـ دانشجویانی که در طول تحصیل در مؤسسه در مـسابقات علمـی،           8. شهریه ثابت نیمسال بعد، معاف خواهند بود      % 50و  75%
فرهنگی و یا ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شرکت و مقام اول تا سوم را کسب نماینـد از دریافـت جـوائز            

زیـر نظـر حـوزه معـاون        (ای خواهران مجرد با هزینـه شخـصی دانـشجو           ـ خوابگاه دانشجویی بر   9. ویژه برخوردار خواهند شد   
ـ بسیجیان فعال با معرفی کتبی مناطق مقاومت بسیج سپاه پاسـداران    10. در حد امکان تأمین خواهد شد     ) دانشجویی و فرهنگی  

 بلوار اندیشه، خیابـان     آباد،  مشهد، قاسم : ـ آدرس مؤسسه  11. شهریه ثابت معاف خواهند بود    % 20انقالب اسالمی، از پرداخت     
  .9اندیشه 

  0511 ـ 6610024 و 6637110: تلفن

51  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  خزر ـ محمودآباد

التحصیالن پذیرفته  های تحصیلی و فارغ     های ورودی کنکور و همچنین دانشجویان ممتاز نیمسال         نفرات برگزیده باالترین رتبه   -1
ـ مؤسـسه در حـد امکانـات و ارائـه تـسهیالت             2.  تشویق مادی و معنوی ویژه قرار خواهند گرفت        شده در مقاطع بعدی مورد    

ــ برابـر ضـوابط مؤسـسه،     4.  برنامه میهمانی و انتقالی نـدارد مؤسسهـ این   3. های ساحلی تالش خواهد کرد      مسکن در شهرک  
. باشند  ر پیش دوره خارج از سنوات تحصیلی می       دانشجویان پذیرفته شده موظف به گذراندن واحدهای زبان انگلیسی و کامپیوت          

  مازندران ـ شهر ساحلی محمودآباد ـ خیابان آزادی ـ روبروی پارک الله: ـ آدرس مؤسسه5
  0122 ـ 7740490 ـ 7740510: تلفن

52  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
  خواجوی کرمانی ـ کرمان

  0341ـ2514430:    تلفن8 و 6 ـ پالک 3 امام ـ خیابان شماره کرمان ـ بزرگراه امام ـ بلوار: آدرس مؤسسه

53  
ــسه ــوزشمؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
  مشهد-  خیام

   تـرم  همـان تحـصیلی    شـهریه % 10و % 15، %50   معادل  ترتیب  به  تا سوم  اول  رتبه  دانشجویان  به  تحصیلی  هر ترم در پایان -1
 بـه  -3.  تأمین خوابگاه برای کلیه دانشجویان دختـر -2. خواهد گردید  بعد منظور  ترم   برای   شهریه  فیف تخ   عنوان  بهبخشوده و   

دانشگاهی    داوطلبانی که معدل دوره پیش     -4. شود  دانشجویان در یک نوبت در سلف سرویس مؤسسه با اخذ بهاء غذا داده می             
تخفیف در پرداخت شهریه ترم اول % 50 انتخاب و پذیرفته شوند از  رامؤسسههای تحصیلی این   یا باالتر باشد و رشته19آنان 

  .1   شهید فالحیـر گ لش شهرک -آباد  قاسم ـمشهد   :  مؤسسه آدرس-5. شوند برخوردار می
  0511-6635888  تلفن

54  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

پژوهــان ســپاهان ـ   دانــش
  اصفهان

  2673951 و 2641090 و 2641180    62ن مشتاق دوم ـ کوچه مهستان ـ پالک اصفهان ـ خیابا: مؤسسهآدرس 

55  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  دانشوران ـ تبریز

های مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری بخصوص کلیه مقررات آموزشـی در زمینـه کیفیـت                   نامه  ـ کلیه مقررات و آیین    1
ها را طبـق مقـررات و ضـوابط           ـ دانشجو موظف است در صورت انصراف و یا انتقال کلیه هزینه           2. شود  آموزشی دقیقاً اجرا می   

:  آدرس مؤسسه  -4. باشد  سرویس برای دانشجویان مهیا می      ـ امکانات سلف  3. وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری پرداخت نماید      
از دانشکده پرستاری ـ روبروی ساختمان چشم پزشـکی   تر  آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ پائین   

  0411ـ5548159 و 5548302:  تلفن548حکیمان نور ـ پالک 

56  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  دیلمان ـ الهیجان

ر رشـته  درهر نیمسال تحصیلی در ه. (شود ـ به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط آموزشی این مؤسسه تخفیف ویژه داده می       1
ــ  2. شـود   تخفیف داده مـی   % 40و به نفرات اول هر گروه       % 50و  % 70و  % 100های اول تا سوم تخفیف شهریه معادل          به رتبه 

ـ داشتن خوابگـاه بـرای دانـشجویان دختـر و پـسر و سـلف                3. تخصیص وام دانشجویی از سوی صندوق وام دانشجویی کشور        
ــ رعایـت کامـل ضـوابط و مقـررات      5.  بیمه حوادث برخوردار خواهند شـد      ـ دانشجویان از  4. سرویس برای کلیه دانشجویان   

الهیجان،  : مؤسسه آدرس   -7) فارسی و انگلیسی  (ـ دو زبانه بودن مؤسسه      6آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری        
  0141 - 2245500:  تلفن 90میدان کاج، بلوار شهید مطهری، پالک 

57  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ
غیردولتی راغب    و غیرانتفاعی
   اصفهان-اصفهانی

  0311-7932622    تلفن 76 غربی پالک 13 خیابان دکتر بهشتی فرعی -شهر  شاهین-اصفهان

58  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی راه    

   بابل-دانش
ز تخفیـف شـهریه قایـل       ـ این مؤسسه برای دانشجویان ممتـا      2. باشد  ـ این مؤسسه برای دانشجویان دختر دارای خوابگاه می        1
  3نشانی ـ بهاران  نرسیده به میدان آتش) کمربندی غربی(بابل ـ بلوار جانبازان : ـ آدرس مؤسسه 3. باشد می

  0111 ـ 2222005 و 2292000 و 3250485 و 6تلفن 

59  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  راهیان نور ـ ساری
  2 خیابان ارم ـ انتهای پردیس ساری ـ بلوار پاسداران ـ: آدرس مؤسسه

60  
ــسه ــوزشمؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
    قزوین-رجاء

های آن به     پذیر است که هزینه     جهت معرفی به خوابگاه خودگردان امکان     . ـ تعهد خوابگاه و تأمین مسکن در حد مقدور است         1
گاهی و کشوری و به دانشجویان ممتاز بر اسـاس ضـوابط و             ـ ورزشکاران حائز رتبه در مسابقات دانش      2. باشد  عهده دانشجو می  

ـ جابجابی و انتقال دانشجو از این مؤسسه بـه          3. مقررات مؤسسه در هر نیمسال تحصیلی از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود           
بانکـداری و  های مدیریت، علوم اقتصادی گرایش اقتـصاد پـول و       ـ پذیرش دانشجو در رشته    4. باشد  سایر مؤسسات ممنوع می   

 علوم اقتـصادی گـرایش اقتـصاد          و برای رشته   3 و   2 و   1های آزمایشی     حسابداری و امور مالی و مالیاتی از بین داوطلبان گروه         
ـ جنب ) ره(قزوین ـ بلوار امام خمینی  : ـ آدرس مؤسسه5.  صورت خواهد گرفت2 و 1های آزمایشی  صنعتی از داوطلبان گروه

  0281ـ3677101ـ10لل تلفن الم خوابگاه دانشگاه بین

61  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  رحمان ـ رامسر
  01925228630ـ ) ع(رامسر ـ خیابان شهید مطهری ـ مقابل بیمارستان امام سجاد : آدرس مؤسسه 

62  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

غیردولتــــی  غیرانتفــــاعی و
   تنکابن–رودکی 

  0192-4230050-2 جاده پسر کالیه بزرگ  تلفن  اول جاده کمربندی از طرف شرق–تنکابن 

63  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  روزبهان ـ ساری

 دانشگاه صنعتی (AICTC)باهمکاری مرکز تحقیقات پیشرفته فنĤوری اطالعات و ارتباطات این مؤسسه های تحصیلی    ـ رشته 1
بـه صـورت   ) ناهـار ( بوفه دانشجویی با یک وعده غـذای گـرم     دارای سلف سرویس و    مؤسسهـ این   2. گردد  شریف برگزار می  

.  ها در حد مقدورات برای دانشجویان که هزینۀ در آن توسط دانشجو تـأمین خواهـد شـد                  ـ معرفی به خوابگاه   3. ای است   یارانه
حقیقـات و  ـ امکان استفاده از مزایای وام صندوق رفـاه دانـشجویان بـر اسـاس میـزان تخصیـصی و ضـوابط وزارت علـوم، ت           4

. ـ به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شورای هیأت مؤسس در هر نیمسال تخفیف ویژه داده خواهد شد      5.فنĤوری
  ساری ـ میدان دوم سلمان فارسی ـ روبروی خیابان شهید کاکویی: ـ آدرس مؤسسه6

  0151 ـ 3246650 و 3407100ـ2: تلفن
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64  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  زرندیه ـ ساوه
  شهرستان زرندیه ـ خیابان امام ـ خیابان ابوذر: ـ آدرس مؤسسه2. باشد ـ این مؤسسه فاقد خوابگاه می1

  0256ـ5223037: تلفن

65  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی زند    

  ـ شیراز 
  0711ـ6268663ـ4: شیراز ـ بلوار دانشجو ـ روبروی درب غربی باغ ارم ـ تلفن: آدرس مؤسسه

  

66  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی زند    

  ـ شیراز
  0711ـ6268663ـ4: غ ارم  تلفنشیراز ـ بلوار دانشجو ـ روبروی درب غربی با: آدرس مؤسسه

67  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سارویه ـ ساری

تواند از خوابگـاه اسـتفاده        باشد و دانشجو با پرداخت اجاره می        ـ مؤسسه دارای خوابگاه استیجاری برای خواهران و برادران می         1
ـ در صورت تـأمین اعتبـار بـه دانـشجویان حـائز             3. ند خواهند شد  م  ای بهره   شدگان از امکانات تغذیه یارانه      ـ پذیرفته 2. نماید

ـ به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مـصوبه هیـأت مؤسـسه در هـر نیمـسال                   4. شرایط وام تحصیلی پرداخت خواهد شد     
ـ    18دانشگاهی آنـان      شدگان که معدل کتبی دیپلم قدیم و پیش         ـ پذیرفته 5. ای ارائه خواهد شد     تخفیف ویژه  االتر باشـد از     یـا ب

ـ مؤسسه در صورت که صالح بداند دروسـی را بـه صـورت              6. شهریه ثابت در نیمسال اول معاف خواهند بود       % 20پرداخت  
ـ چنانچه دانشجو به هر دلیلی از       7. شود  نماید که این مدت جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی          نیاز در طول دوره ارائه می       پیش

. های مصروفه را طبق برآورد مؤسسه پرداخت نماید موظف و متعهد است که کلیه هزینهتحصیل در این مؤسسه انصراف دهد 
 ـ  2290001: تلفـن ) عـج  (2عـصر   ساری ـ خیابان امیر مازندرانی ـ خیابان شهید عبوری ـ خیابـان ولـی     : ـ آدرس مؤسسه 8

  0151ـ2269839

68  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  ساریان ـ ساری

ــ  2. انشجویان ممتاز نفرات اول تا سوم بر اساس ضوابط آموزشی این مؤسسه تخفیف ویژه در شهریه داده خواهد شد                  ـ به د  1
ـ این مؤسسه دارای سلف سـرویس و        3) صندوق رفاه دانشجویان  (به دانشجویان حائز شرایط وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت          

 روبـروی  - خیابـان رازی -دروازه بابـل سـاری ـ    : مؤسـسه آدرس ــ  4. باشـد  بوفه دانشجویی و خوابگاه مجهز خودگردان مـی 
  0151ـ2292461-5: تلفن )    ره(بیمارستان امام خمینی 

69  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سبز ـ آمل
  0121 -3240046و7:   تلفن33ـ رضوان ) ع(آمل ـ خیابان امام رضا : آدرس مؤسسه

70  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس

 و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
  سبالن ـ اردبیل

  5514441و3: اردبیل ـ خیابان دانشگاه ـ مقابل نیروی انتظامی ـ تلفن: آدرس مؤسسه
  

71  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سپهر ـ اصفهان
الم ـ پـالک   االسـ  بست شیخ بست ـ سمت راست ـ بن   اصفهان ـ چهار راه تختی ـ خیابان عبدالرزاق ـ اولین بن   : آدرس مؤسسه

  4485628ـ9:    تلفن13

72  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سپهر اصفهان ـ اصفهان

ـ ایـن مؤسـسه دارای سـلف سـرویس و بوفـه             2ـ تأمین خوابگاه دانشجویی به ویژه برای خواهران با هزینه شخصی دانشجو             1
اصفهان، : ـ آدرس مؤسسه  4. ان وام تعلق خواهد گرفت    ـ در صورت تخصیص وام دانشجویی به دانشجوی       3. باشد  دانشجویی می 

  13بست شیخ االسالم، پالک  بست سمت چپ، بن چهارراه تختی، ابتدای خیابان عبدالرزاق، اولین بن
  0311 ـ 4485628 و 9تلفن 

73  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سجاد ـ مشهد

شـهریه ثابـت در تـرم اول تحـصیلی تخفیـف داده             % 50 باشد   19 بیشتر از    ـکلیه دانشجویانی که معدل دیپلم سه ساله آنها       1
 درصـد از تخفیـف در پرداخـت شـهریه ثابـت برخـوردار       60 تـا  20ـ کلیه دانشجویان ممتار هر ترم تحصیلی بین   2. شود  می
ـ   4. توانند از سلف سرویس مؤسسه برای صرف ناهار استفاده نمایند           ـ دانشجویان می  3. شود  می ه قطعـات مـصرفی     ـ جهت تهی

 با توجه به    -5. یکصد هزار ریال دریافت خواهد شد     ) 000/100(ها و بخشی از هزینه استهالک برای هر آزمایشگاه            آزمایشگاه
اهمیت زبان انگلیسی در استفاده از مراجع انگلیسی و اینترنت و احیاناً ارائه بعضی از دروس به زبـان انگلیـسی،گذراندن زبـان                       

 همکـاری الزم را     مؤسـسه  در حال حاضر فاقد خوابگاه است ولی ستاد اسکان           مؤسسه این   -6. باشد  جباری می انگلیسی تکمیلی ا  
 و یا مشهد ـ بلوار سیدرضی ـ   64مشهد ـ بلوار امامت ـ امامت   : ـ آدرس مؤسسه7برای تایین محل خوابگاه انجام خواهد داد 

  0511ـ6070980)  خط8( و 6074568:  تلفن57سیدرضی 

74  
ــس ــالی  مؤس ــوزش ع ه آم

غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
  سراج ـ تبریز

چنـین ایـن مؤسـسه را         های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنـĤوری و هـم            نامه  ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       1
ـ در صورت تخصیص وام دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان حائز شـرایط، وام تحـصیلی                  2. رعایت نماید 

پـذیر اسـت و کلیـه هزینـه آن توسـط              ـ خوابگاه در حد مقدورات صرفاً برای دانشجویان دختـر امکـان           3. تعلق خواهد گرفت  
هـای   ـ به دانـشجویان رتبـه  5. ـ برای کلیه دانشجویان در یک نوبت امکان تهیه غذا وجود دارد         4. دانشجویان تأمین خواهدشد  

ـ کلیـه   6. شود  ان ورزشی و هنری تخفیف ویژه در شهریه ثابت در نظر گرفته می            اول تا سوم و حافظان و قاریان قرآن و قهرمان         
ـ مؤسسه به هیچ وجه بـا       7. باشند  نیاز از جمله زبان و کامپیوتر می         موظف به گذراندن دروس پیش     مؤسسهدانشجویان در این    

جویان موظف هستند در صورت انصراف یا       و دانش . های آموزشی موافقت نخواهد کرد      نامه  انتقال دانشجویان خارج از مواد آئین     
تبریز ـ خیابان منجم ـ چهار راه بهار ـ پالک    : ـ آدرس مؤسسه8. های مقتضی را پرداخت نمایند انتقال طبق ضوابط کلیه هزینه

  2815484 و 2817309 و 2816322:  ـ تلفن283
75  

ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ
غیردولتــــی  غیرانتفــــاعی و

   مشهد–سلمان 
  0511-5014773   تلفن 22 خیابان پاستور –باد  احمد آ–مشهد 

76  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سمنگان ـ آمل

ــ جابجـایی و انتقـال       2. ـ به دانشجویان ممتاز هر رشته بر اساس مصوبه هیأت امناء تخفیف شـهریه تعلـق خواهـد گرفـت                   1
ـ 3. پذیرد در چهارچوب مصوبه هیأت امناء مؤسسه صورت میدانشجویان با رعایت مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری 

لـیکن تعهـد قطعـی در    . آورد مؤسسه در زمینه خوابگاه دانشجویی به ویژه برای خواهران غیربومی همکاری الزم را به عمل می          
:       تلفـن   .26 ـ پـالک   24ــ آفتـاب   ) ره(شهرستان آمـل ـ خیابـان امـام خمینـی      : ـ ـ آدرس مؤسسه 4. این رابطه ندارد

  0121ـ2271057

77  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی سنا    

  ـ ساری
  0151ـ2269891:   تلفن 19ساری ـ بلوار طالقانی ـ خیابان پیروزی ـ کوچه شهید مالزاده ـ پالک : آدرس مؤسسه

78  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   اصفهان-سنایی

ـ این مؤسسه سعی در تهیه خوابگاه بـرای  2. باشد ه غذا و خرید از بوفه را برای دانشجویان دارا میـ این مؤسسه امکانات تهی  1
ــ بـه دانـشجویانی کـه در         3. باشد  خوهران و برادران به صورت جداگانه خواهد نمود و هزینه خوابگاه به عهده دانشجویان می              

ــ شـهریه   4. ای عطاء خواهد شد ناسی ارشد شوند جوایز ارزنده  پایان تحصیالت موفق به قبولی در آزمون کارشناسی و یا کارش          
و چنانچه دانشجو به هر دلیل از تحصیل        . شود  هر دوره بر اساس تعرفه وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری محاسبه و دریافت می             

 این مؤسسه به هیچ ـ5. ها را طبق برآوردمؤسسه پرداخت نماید در این مؤسسه انصراف دهد موظف و متعهد است کلیه هزینه
ها را    نماید الکن چنانچه به دلیل موجه تقاضای انتقال نماید موظف و متعهد است کلیه هزینه                وجه با انتقال دانشجو موافقت نمی     

ــ کلیـه   7. های مؤسسه را رعایت نماید  نامه  ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       6. طبق برآورد مؤسسه پرداخت نماید    
ــ  8. باشـد   ها به عهده دانشجو می      نامه تحصیلی و پروژه     فی کارگاهی و اردوهای علمی و تفریحی و رساله و پایان          های مصر   هزینه

  ـ باالتر از چهار راه اول ـ کوچه صدر) ره(اصفهان ـ دروازه تهران ـ خیابان امام خمینی : آدرس مؤسسه 
  0311ـ3311229: تلفن
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79  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   تهران–سوره 

بایـست در مراحـل       ها به صورت نیمه متمرکز بوده و معرفی شـدگان مـی              برای کلیه رشته   مؤسسهـ پذیرش دانشجو در این      1
ـ پذیرفتـه شـدگان بـه تناسـب رشـته تحـصیلی دوره              2. ه و حسب مورد در آزمون علمی رشته ذیربط شرکت نمایند          مصاحب

ـ دانشجویان در صورت  3. دبیرستان و به تشخیص  گروه آموزشی مربوطه، موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود
ابت ترمهای باقیمانده را برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری           انصراف و یا انتقال به سایر دانشگاهها باید کلیه شهریه ث          

های مـصرفی، کارگـاهی و اردوهـای          ـ کلیه هزینه  5.  هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد       مؤسسهـ  4. پرداخت نمایند 
 اعتالی هنر دینی ملـزم بـه تحقیـق،          شدگان در راستای    ـ پذیرفته 6. باشد  نامه تحصیلی به عهده دانشجو می       علمی و رساله پایان   

ــ تأکیـد بـر رعایـت کلیـه      7. پژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زمینه اهداف سازمان تبلیغات اسالمی خواهنـد بـود          
مقررات و ضوابط دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری و شرایط و ضوابط خاص مؤسسه به ویژه رعایت شئونات هنرمند                 

باشد در طول دوره تحـصیل بـرای پذیرفتـه شـدگان الزامـی اسـت و                که از اولویتهای پذیرش این مؤسسه می      متدین و متعهد    
ـ پذیرش دانشجو در رشـته مـدیریت فرهنگـی          8. پذیرش نهایی منوط به پذیرش و تایید سازمان تبلیغات اسالمی خواهد بود           

 خیابـان آزادی ـ بـین    -تهـران  :  آدرس مؤسـسه -9.  خواهـد بـود  4 و 3، 2، 1هنری از بین داوطلبـان گروههـای آزمایـشی    
  66874711 ـ تلفن 1آذربایجان و خوش ـ نبش کوچه کامیاران ـ پالک 

80  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  سینا ـ کاشان

را  مؤسـسه های مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـĤوری و همچنـین ایـن                 نامه   دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       -1
 در هرنیمسال تخفیف ویـژه ارائـه خواهـد         مؤسسه به دانشجویان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هیأت امناء         -2. رعایت نمایند 

های مصروفه   هزینه  انصراف دهد موظف و متعهد است کلیهمؤسسه چنانچه دانشجویان به هر دلیل از تحصیل در این     -3. شد
 ایـن  -5. های مواد مصروفی و دروس کارگاهی و عملی به عهده دانشجو خواهد بـود               هزینه -4.  بپردازد مؤسسهرا طبق برآورد    

آدرس -7.  بالمانع اسـت   مؤسسهطراز از نظر این        جابجایی دانشجویان با موسسات هم     -6.  برنامه انتقال دانشجو ندارد    مؤسسه
  0913-3623314-3639670فن تل– 14 پالک – ابتدای خیابان امیرکبیر –) ع(حسین  میدان امام–کاشان  : مؤسسه

81  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  شاهرود ـ شاهرود

شهریه تحـصیلی همـان تـرم       % 20و  % 30،  %40ـ در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم به ترتیب معادل                1
بهای نازل بـرای دانـشجویان         خصوصی با اجاره   ـ خوابگاه 2. بخشوده و به عنوان تخفیف شهریه برای ترم بعد منظور خواهد شد           

ـ در صورت تخـصیص وام  4. ـ به کلیه دانشجویان یک نوبت غذا با اخذ بهاء داده خواهد شد         3. پسر و دختر تأمین خواهد شد     
شاهرود ـ میـدان آزادی ـ بلـوار ـ      : مؤسسهـ آدرس 5. دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت

  0273 ـ 2229827 و 2226689:   تلفن4و 2 ـ پالک 6ابتدای کوی رزمندگان ـ بلوک 
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  شرق ـ اصفهان
  اصفهان ـ خیابان میر ـ تقاطع شیخ صدوق: مؤسسهآدرس 
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   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
   آمل-  شمال

های مصوبه وزارت علوم، تحقیقات       نامه   دانشجو موظف است کلیه مقررات و آیین       -2 . است    الزامی  المی اس   شئونات  رعایت  -1
 به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هیأت امنـاء مؤسـسه در               -3. چنین این مؤسسه را رعایت نماید      و فنĤوری و هم   

ی به هر دلیل از تحصیل در این مؤسسه انصراف دهد موظـف و               چنانچه دانشجوی  -4. هر نیمسال تخفیف ویژه ارائه خواهد شد      
های مواد مصروفی و دروس کارگاهی و عملـی            هزینه -5. های مصروفه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد        متعهد است کلیه هزینه   

 1000 از رتبـه      کل کشور از پرداخت کل شهریه ثابت معاف و         1000 دانشجویان با رتبۀ زیر      -6.  عهده دانشجو خواهد بود     به
 هیچگونه تعهدی برای تامین خوابگـاه       مؤسسه این   -7.  باشند  شهریه ثابت معاف می   % 50 کل کشور از پرداخت      3000تا رتبه   

 دارای مؤسـسه ایـن  -8. در این زمینه همکاری الزم را بعمل خواهـد آورد       مؤسسهندارد ولی دفتر تهیه مسکن دانشجو واقع در         
 به هیچ وجه مرخـصی داده  مؤسسهدر نیمسال اول ورود دانشجو به -9و بوفه دانشجویی می باشد  رستوران خواهران و برادران     

   جاده5کیلومتر ـ    آمل شهرستانـ   مازندران  :  مؤسسه آدرس-11. این مؤسسه برنامه جابجایی و انتقال ندارد-10. نخواهد شد
 آدرس 2122720-21 و  2203710 :  تلفـن .  پـردیس شـمال  ــ طـرح  ) ع( ... عبـدا   امامزادهسه راهی  -)آمل ـ تهران  (هراز

  E-mail: info@shomal.ac.ir و www.shomal.ac.ir :مؤسسهاینترنتی و پست الکترونیک 
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  شهاب دانش ـ قم
  09123184406: قم ـ بلوار امین    تلفن: آدرس مؤسسه
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  غیردولتـــی  و نتفـــاعیغیرا
 -  اصــفهانی اشــرفی شــهید
  اصفهان

هـای زننـده بـرای تمـام          هـا و پوشـش      ـ رعایت کامل شئونات اسالمی و انقالبی در طول تحصیالت و عدم استفاده از لبـاس               1
ن دانشجو کامالً   ـ استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر همواره با مانتو و مقنعه اسالمی برای خواهرا               2. دانشجویان الزامی است  

ـ این مؤسسه به دانشجویان نیازمند در صورت تأمین اعتبـار از سـوی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـĤوری وام                       3. الزامی است 
ـ خوابگاه برای 4. نماید های کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت می نماید و به تعدادی از دانشجویان نیز وام تحصیلی پرداخت می

اسکان دانشجویان دختـر    .  شهرستانی به طور خودگردان و از طریق بخش خصوصی تأمین گردیده است            تمام دانشجویان دختر  
های ایاب و ذهـاب       ـ این مؤسسه دارای غذاخوری و سرویس      5. ها در نیمسال اول و دوم ضروری است         جدیدالورود در خوابگاه  

ارگران انقالب اسالمی، حافظان و قاریان قرآن مجیـد         ـ فرزندان شاهد، جانباز، ایث    6. باشد  دهی به دانشجویان می     جهت سرویس 
  .گردند مند می تخفیف شهریه ثابت در نیمسال اول تحصیلی بهره% 10در صورت ارائه گواهی مربوط 

متمرکـز   های الهیات و معارف اسالمی ـ فقه و مبانی حقوق اسالمی و حقوق به صورت نیمـه   پذیرش دانشجو برای رشته: تذکر 
  .خواهد بود

  0311ـ6502820ـ 4:  جاده شیراز ـ بلوار قائم جنوبی تلفن5اصفهان ـ کیلومتر : ـ آدرس مؤسسه8
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  شهید رضایی ـ کرمانشاه
  0831 ـ 8268104 و 8267515: کرمانشاه ـ الهیه ـ شهرک دادگستری     تلفن: آدرس مؤسسه 
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عی و غیردولتـــی غیرانتفـــا
   کرمانشاه-شهید رضایی 

نیـاز   ـ گذراندن واحدهای پـیش 2. ـ این مؤسسه هیچ تعهدی در قبال خوابگاه، غذا و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان ندارد 1
ــ ایـن مؤسـسه      4. ـ در صورت صالح دید مؤسسه کالسهای خواهران و برادران به تفکیک برگزار خواهد شـد               3. الزامی است 

ــ  5. باشـد   یهمانی و انتقال و انصراف ندارد الکن در صورت اضطرار جبران خسارت برابر ضوابط به عهده دانشجو می                 برنامه م 
ـ داوطلبان که رتبه آنها در آزمـون        6. شود  ای در نظر گرفته می      برای دانشجویان ممتاز در پایان هر سال تحصیلی تخفیف ویژه         

. مند خواهند شد    ای بر اساس مصوبات داخلی مؤسسه بهره        شد از مزایای ویژه    با 3000سراسری بدون در نظر گرفتن سهمیه تا        
  0831 ـ 8267515 و 8266661: کرمانشاه ـ ابتدای شهرک الهیه ـ شهرک دادگستری  تلفن : ـ آدرس مؤسسه7
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   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
   اصفهان-   بهائی شیخ

 در قبال تأمین خوابگاه و غذای دانشجویی ندارد لکن در حد مقررات اقـدامات الزم در ایـن                   ـ این مؤسسه هیچ گونه تعهدی     1
ــ چنانچـه   2. شـود  آورد و به دانشجویان در یک نوبت در سلف سرویس مؤسسه با اخذ بهاء غـذا داده مـی               زمینه به عمل می   

هـای مـصروفه را طبـق          کلیـه هزینـه    دانشجویی به هر دلیل از تحصیل در این مؤسسه انصراف دهد موظـف و متعهـد اسـت                 
  اصـفهان   :  مؤسسه آدرسـ 4. ـ این مؤسسه برنامه جابجایی و انتقال خارج از ضوابط قانونی ندارد          3. برآوردهای قانونی بپردازد  

  0311 – 6816761 الی 66   تلفن.  نبش فرشته-  بلوار بهشتـ  شهر جدید بهارستانـ 
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یردولتـــی غیرانتفـــاعی و غ
  صبح صادق ـ اصفهان

:  تلفـن  120نیاصرم ـ جنب سوپر هایت ـ پالک    اصفهان ـ خیابان مطهری ـ پل شیری ـ ابتدای خیابان مادی   : آدرس مؤسسه
  2341615 و 2336215
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ـــ ) صــدرا(صــدرالمتألهین 
  تهران

هـای مـصرفی دروس کارگـاهی و آزمایـشگاهی            ـ هزینه 2. شود  مرین دریافت می  دانشگاهی و حل ت     های پیش   ـ شهریه کالس  1
تهران ـ انتهای اتوبان نیـایش ـ فلکـه     : ـ آدرس مؤسسه4. باشد  دارای امکانات خوابگاهی نمیمؤسسهـ این 3. شود دریافت می

 و 44320649 و 50: لفـن  ت-دوم شـهران ـ خیابـان آبـشناسان ـ خیابـان کوهـسار ـ بـاالتر از مخـابرات ـ کوچـه مدرسـه              
  021 ـ 44309433
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  صنعتی فوالد ـ اصفهان
  0235 ـ 2636677اصفهان ـ جنب بیمارستان شهید مطهری     : آدرس مؤسسه

  



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

93                                     صفحه  

  دولتیها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر  شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه-71ادامه جدول شماره 
   و آدرسضوابط رایط وش  نام موسسه  ردیف
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  صنعتی مازندران ـ بابل

ــ  2. ـ دانشجویان با همکاری دانشگاه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجویان متقاضی را اسکان خواهد داد                  1
%) 15و  % 25،  %35بـه ترتیـب     (یمسال تحصیلی از تخفیف ویژه شـهریه دانـشجویی          نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر ن         

ـ فرزندان و همسران شاهد بـا ارائـه         4. شود  داده می ) ناهار(ای    ـ به دانشجویان یک نوبت غذای یارانه      3. برخوردار خواهند شد  
: بابـل ـ میـدان کـارگر ـ تلفـن      :  مؤسـسه ــ آدرس 5. مند خواهند شـد  گواهی معتبر از قرارداد بنیاد شهید با این مؤسسه بهره

  0111ـ2296581ـ2 و  2291178
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  صنعتی مراغه ـ مراغه
  0421 ـ 2229928:  ـ تلفن18مراغه ـ خیابان اوحدی ـ قم شمالی ـ پالک : مؤسسهآدرس 
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   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
   چالوس -  طبرستان

 این مؤسسه در چالوس تعداد معدودی خوابگاه تامین نموده است که پرداخت کرایـه و هزینـه آن بـه عهـده دانـشجویان                         -1
 -2.  تماس حاصل نمایند   0191 – 2243791های    توانند با شماره تلفن     باشد و دانشجویان در این رابطه می        متقاضی خوابگاه می  

  0191 – 2240120 تلفن -فده شهریوره   خیابانـ  چالوس :   مؤسسه آدرس
  8785461 -2تلفن .  3تهران ـ خیابان آفریقا ـ نرسیده به چهارراه جهان کودک ـ کوچه کمان ـ پالک : دفتر مرکزی 

95  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  طبری ـ بابل

ــ انتقـال    2. باشـند   م، تحقیقات و فنـĤوری مـی       موظف به رعایت قوانین و مقررات وزارت علو        مؤسسهـ کلیه دانشجویان این     1
ای در    ـ برای دانشجویان ممتاز تخفیف ویژه     3. باشد  دانشجویان از این مؤسسه به سایر مؤسسات آموزش عالی دیگر ممنوع می           

ـ در صورت تخصیص وام دانشجویی به       5. باشد   دارای بوفه دانشجویی و سلف سرویس می       مؤسسهـ این   4. شود  نظر گرفته می  
بابل ـ میدان کشوری ـ خیابـان شـیخ طبرسـی ـ       : ـ آدرس مؤسسه6. انشجویان حائز شرایط وام تحصیلی تعلق خواهد گرفتد

  0111ـ2257322و3: جنب مسجدالنبی ـ تلفن
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عبدالرحمن صـوفی رازی ـ   

  زنجان

ام دانشجویی ندارد ولی در صورت تخـصیص هـر نـوع وام از سـوی                 تعهدی در قبال کمک هزینه تحصیلی و و        مؤسسهـ این   1
ــ مؤسـسه در تـأمین       2. صندوق رفاه دانشجویان و دیگر ارگانهای دولتی در اخـذ آن همکـاری الزم بـه عمـل خواهـد آمـد                     

ــ تلفـن    5زنجان ـ کوی علوم پایه ـ کوچه عارف   : ـ آدرس مؤسسه3. های دانشجویی و تغذیه هیچگونه تعهدی ندارد خوابگاه
  0241 ـ 4242239
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  عرفان ـ کرمان
  09123260500:    تلفن15 ـ پالک 24کرمان ـ خیابان خورشید ـ کوچه : آدرس مؤسسه
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   مشهد-عطار
: ــ آدرس مؤسـسه    3. شـود   رم در حد امکانات مؤسسه تأمین می      ـ یک وعده غذای گ    2. ـ این مؤسسه امکانات خوابگاه ندارد     1

  0511ـ8647511 و 8649650: تلفن) ساختمان شماره یک (15 ـ پالک 6مشهد ـ بلوار دانشجو ـ دانشجوی 
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عالءالدولـــه ســـمنانی ـ    

  گرمسار
  0232ـ453333:   تلفنآباد ـ سر جاده سمنان گرمسار ـ حاجی: مؤسسهآدرس 
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  عالمه جعفری ـ رفسنجان

  0391- 5231432 و 5220272: رفسنجان ـ خیابان مطهری ـ روبروی اداره استاندارد ـ  تلفن: آدرس مؤسسه
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  عالمه دهخدا ـ قزوین

چنـین ضـوابط داخلـی     های مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـĤوری و هـم    نامه کلیه مقررات و آئینـ دانشجو موظف است     1
ـ بر اساس ضوابط داخلی مصوب شورای مؤسسه، به دانشجویان ممتاز هر رشته در هر ترم تخفیـف  2. مؤسسه را رعایت نماید   

ـ چنانچه دانشجویی بـه هـر دلیـل از تحـصیل در ایـن               4. ـ این مؤسسه برنامه جابجایی و انتقال ندارد       3. ویژه ارائه خواهد شد   
ـ مؤسسه فاقد امکانـات خوابگـاه       5. های متعلقه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد        مؤسسه انصراف دهد، متعهد است کلیه هزینه      

هـای خـودگردان و یـا پانـسیونهای مناسـب مـشکل سـکونت                 است، اما بر حسب نیاز دانشجویان سعی دارد از طریق خوابگاه          
های آمادگی، امکان تحصیل در مقاطع باالتر را بـرای   ـ مؤسسه در نظر دارد از طریق برگزاری دوره       6. دانشجویان را حل نماید   
ـ در صورت تخصیص وام از طرف وزارت متبوع، به دانشجویان حائز شرایط وام تحصیلی تعلق خواهد 7. دانشجویان مهیا نماید

ــ  ) 55(پور ـ نبش کوچه شهید لـشگری     شهید باهنر ـ نرسیده به میدان شهید حسن قزوین ـ بلوار : ـ آدرس مؤسسه8. گرفت
  0281 ـ 3357301ـ2: تلفن

102  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  عالمه رفیعی ـ قزوین
  09121482261:    تلفن111قزوین ـ خیابان دانشگاه ـ خیابان بیست و پنجم ـ پالک : آدرس مؤسسه

103  
ــسه ــوز مؤس ــالی ش آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
ــیض کاشــانی ـ    ــه ف عالم

  کاشان
  0361 - 5330037 و 8 تلفن –تن  کاشان ـ خیابان مالمحسن ـ مقابل چهل: آدرس مؤسسه 

104  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  عالمه قزوینی ـ قزوین

ــ در صـورت تخـصیص وام       2. یـژه داده خواهـد شـد      ـ به دانشجویان ممتاز هر نیمسال بر اساس ضوابط مؤسسه تخفیـف و            1
ــ مؤسـسه در حـد امکانـات جهـت اسـکان             3. دانشجویی به دانشجویان حائز شرایط، وام شهریه تحصیلی تعلق خواهد گرفت          

ـ مؤسسه جهت ایـاب  4. های موجود در سطح شهر همکاری الزم را به عمل خواهد آورد دانشجویان دختر غیربومی در خوابگاه  
ــ بـه دانـشجویان یـک نوبـت غـذای       5. بینی نموده است انشجویان ساکن تهران و کرج سرویس با اخذ هزینه پیش     و ذهاب د  

ــ  ) پورمطبـوعی ( جدیـد  27ـ کوچـه  ) دانشگاه(قزوین ـ خیابان شهید بابایی  : ـ آدرس مؤسسه6. شود داده می) ناهار(ای  یارانه
  0281 ـ 3663832 و 3662854:  تلفن104پالک 

105  
ــسه ــوزش آ مؤس ــالی م    ع

  غیردولتـــی  و غیرانتفـــاعی
 –)  ره (  نوری  محدث  عالمه
  نور

 کلیه دانشجویان این مؤسسه موظف به رعایت قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری و مقررات ایـن مؤسـسه                      -1
قررات مؤسـسه در هـر نیمـسال     ورزشکاران حائز رتبه در مسابقات بین دانشگاهی و دانشجویان ممتاز براساس م     -2. باشند می

 مؤسـسه  -4. باشد  این مؤسسه دارای سلف سرویس و بوفه دانشجویی می         -3. تحصیلی از تخفیف شهریه برخوردار خواهند بود      
هـای مـصرفی، کارگـاهی، آزمایـشگاهی،          کلیه هزینـه   -5. باشد  دارای خوابگاه فقط برای دانشجویان خواهر به تعداد محدود می         

 جابجایی و انتقال دانشجو از این مؤسسه به سـایر مؤسـسات             -6. باشد  تحصیلی به عهده دانشجو می      نامه ایاناردوهای علمی و پ   
هـای مقـرر از سـوی وزارت علـوم،           دیگر مطلقاً ممنوع است و در صورت انصراف از تحصیل، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه              

   تلفن. شقایقـ خیابان ) ره(امام خمینی   خیابان ـ نور شهرستاندران، استان مازن :   مؤسسه آدرس -7. باشد تحقیقات و فنĤوری می
4-6253520 - 0122  

106  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی علم 

  و فن ـ ارومیه

ها خودگردان و تحت نظارت مؤسسه بوده و هزینـه            خوابگاه. پذیر است   ـ تأمین خوابگاه برای دانشجویان خواهر و برادر امکان        1
 یـا بـاالتر     17ـ برای دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره که معدل آنـان                 2. شود  آن توسط دانشجو پرداخت می    

ــ چنانچـه دانـشجویی بـه هـر دلیـل از           3. از شهریه ثابت آنان تخفیف تعلق خواهد گرفت       % 30و  % 40،  %50باشد به ترتیب    
های مصروفه را طبق برآورد مؤسسه و مطابق مقررات            است کلیه هزینه   تحصیل در این مؤسسه انصراف دهد، موظف و متعهد        

  71 ـ روبروی صدا و سیما ـ جنب ساختمان بیمه تأمین اجتماعی ـ پالک 2ارومیه ـ بلوار والفجر : ـ آدرس مؤسسه4. بپردازد
  0441ـ3361582: تلفن

107  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  غزالی ـ قزوین
  09121951875: قزوین ـ بلوار شهید مطهری    تلفن: هآدرس مؤسس

108  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

غیردولتــــی  غیرانتفــــاعی و
الدین جمشید کاشـانی     غیاث

   آبیک قزوین–
  0282-2891580 و 3    تلفن   3 و 2 پالک – کوچه اول – خیابان آزادگان –آبیک قزوین 



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

94                                     صفحه  

  ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ه شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگا-71ادامه جدول شماره 
   و آدرسضوابط رایط وش  نام موسسه  ردیف

109  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  فردوس مشهد

های اول تـا سـوم در هـر نیمـسال از تخفیـف شـهریه        ـ ورزشکاران حائز رتبه در مسابقات بین دانشگاهی و دانشجویان رتبه          1
ـ دانـشجویان  3. شود ـ به دانشجویان در یک نوبت در سلف سرویس مؤسسه با اخذ بهاء غذا داده می             2. د شد برخوردار خواهن 

:  آدرس مؤسسه  -4. توانند در طی دوران تحصیل از اردوهای علمی، فرهنگی، زیارتی و سیاحتی استفاده نمایند               پذیرفته شده می  
  0511 ـ 7291114 و 5:  تلفن30مشهد ـ بلوار شهید کالهدوز ـ کالهدوز 

110  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  فرهیختگان ـ کرمان
  0341 ـ 3450381: کرمان ـ بلوار رضوان ـ اولین چهار راه   تلفن: آدرس مؤسسه

111  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  فضیلت ـ سمنان
  09121263794: ول ـ دبیرستان غیرانتفاعی ایران  تلفنمتری دهخدا ـ طبقه ا سمنان ـ کوی تعاون ـ بیست: آدرس مؤسسه

112  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی فنی    

  کرمان ـ کرمان
  0341 ـ 2122722: بلوار جمهوری اسالمی ـ بلوار امیرکبیر ـ جنب تاالر پیوند ـ تلفن : آدرس مؤسسه

113  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  شهر مینیاالسالم ـ خ فیض
  شهر ـ جنب دانشگاه صنعتی اصفهان ـ سه راه معلم ـ خیابان جانبازان اصفهان ـ خمینی: آدرس مؤسسه

  3123229263 و 4: تلفن

114  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  )کوچصفهان( رشت -قدر
ین مؤسسه در صورت تأئید وزارت علوم،        درصد دانشجویان ا   60ـ  2. نمایند  ـ دانشجویان ممتاز از تخفیف شهریه استفاده می       1

: رشت ـ کوچصفهان ـ خیابـان شـهید عـسگری تلفـن       : ـ آدرس مؤسسه3. نمایند تحقیقات و فنĤوری از وام شهریه استفاده می
  0132 ـ 5222247

115  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   قشم-قشم 

های استیجاری در اختیـار دانـشجویان قـرار           ا تالش خواهد کرد خوابگاه    ـ این مؤسسه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد ام         1
ـ در صورت انصراف دانشجویان دریافت مبالغ ضرر و زیان توسط           2. گیرد که تأمین هزینه آن به عهده دانشجویان خواهد بود         

 در منطقه آزاد قشم خواهد      ـ محل تشکیل کالسها منحصراً    3.  برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری خواهد بود         مؤسسه
نامـه   ـ انتقال دانـشجو خـارج از مـواد آئـین    5. ـ دانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه در شهریه ثابت برخوردار خواهند بود     4. بود

تلفـن  .  زریـن  هـای آموزشـی نخـل    جزیره قشم ـ بلوار امامقلی خان ـ مجتمـع   : ـ آدرس مؤسسه6. آموزشی ممنوع خواهد بود
07635225003  

  ) خط5 (6646673:  تلفن 26تهران ـ خیابان انقالب ـ چهار راه کالج ـ کوی البرز ـ پالک : فتر مرکزید

ــسه  116 ــوزش مؤس ــالی  آم    ع
   کار  و غیردولتی غیرانتفاعی

ین   ا-2. باشد  اعتقاد و التزام عملی به احکام و دستورات اسالمی و رعایت شئونات اسالمی برای کلیه دانشجویان الزامی می          -1
 دانـشجو موظـف و   -3. مؤسسه تا حد امکان در کلیه واحدهای تابعه سعی در تهیه خوابگاه منحصراً برای خواهران خواهد نمود    

 .های مقتضی را پرداخت نماید متعهد است که در صورت انصراف یا انتقال به هر دلیل، کلیه هزینه
 0282-223182 و 3   تلفن ـ دیبلوار سهرور ـ البرز  صنعتی شهر :   در قزوین  مؤسسه آدرس
 کوچه  – خیابان جانبازان شرقی     -   اسدآبادی   الدین  جمال  سید   خیابان  - خرمدره   – استان زنجان    :   در خرمدره    مؤسسه  آدرس
 0242552-6550 و60   تلفن-هشتم 
  .رمان ک–  یزد  کمربندی  جاده4کیلومتر  - رفسنجان -استان کرمان :    در رفسنجان  مؤسسه آدرس
 0391-3230863  و4  تلفن

  .18   پالکـ   دوازدهم  خیابان ـ) بخارست(  احمد قصیر خیابان - ـ میدان آرژانتین تهران : دفترمرکزیآدرس 
  8500970-3  تلفن

117  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  الملک ـ نوشهر کمال
  01913232197 و 3237477:    تلفن60نوشهر ـ خیابان رازی ـ پالک : مؤسسهآدرس 

118  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  کوثر ـ قزوین

انتقـال  -2. نماید و برای خوابگاه تالش خواهـد کـرد          ـ این مؤسسه تعهد یک وعده غذای گرم و سرویس ایاب و ذهاب را می              1
 آدرس  -4. ای خواهـد داد     ز تخفیـف ویـژه    ـ این مؤسسه به دانشجویان ممتا     3. باشد  دانشجو به سایر موسسات امکان پذیر نمی      

 و 3349677:  تلفـن 32ــ پـالک   ) فـرض مهـدی  ( کوچـه بانـک مـسکن    – سـه راه عـدل   –قزوین ـ بلوار مدرس  : مؤسسه 
  0281 ـ3341882

119  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   سمنان-کومش 

نامه وزارت علوم، تحقیقـات و فنـĤوری در صـورت        بق آئین توانند از وام تحصیلی دانشجویی مطا       ـ دانشجویان این مؤسسه می    1
 17ـ به دانشجویان رتبه اول و دوم و سوم به شرط آنکه معدل پایـان تـرم آنـان بیـشتر از                       2. تخصیص بودجه استفاده نمایند   

ن تحـصیالت  ـ به دانشجویانی که در پایـا 3. تخفیف شهریه ثابت همان ترم داده خواهد شد       % 10و  % 15،  %25باشد به ترتیب    
ـ به دانشجویانی که در مسابقات علمی و فرهنگی و 4. موفق به قبولی در آزمون مقاطع باالتر شوند جوایز ویژه اهداء خواهد شد

ـ مؤسـسه دارای    5. ها و مؤسسات آموزش عالی مقام اول تا سوم را کسب نمایند جوایز ویژه اهدا خواهد شد                  یا ورزشی دانشگاه  
ـ مؤسسه هیچگونه تعهدی برای تأمین خوابگاه ندارد ولی در زمینـه تهیـه پانـسیونهای مناسـب در                   6. دباش  بوفه دانشجویی می  

الـه   سمنان ـ کوی فلسطین ـ بلوار آیـت   : آدرس مؤسسه-7. سطح شهر برای خواهران همکاریهای الزم را به عمل خواهد آورد
  0231ـ3324048:  تلفن185مدنی ـ پشت درمانگاه فامیلی ـ پالک 

120  
ــالی   م ــوزش ع ــسه آم ؤس

غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
  گستره علم البرز ـ قزوین

  0281ـ3679582:  تلفن-قزوین ـ شهر محمدیه : آدرس مؤسسه

121  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

  غیردولتـــی  و غیرانتفـــاعی
   گرگان-گلستان 

نات اخالقی برای برادران و حفـظ        رعایت شئو  -2.  اعتقاد و التزام عملی به شریعت اسالم، جمهوری اسالمی و قانون اساسی            -1
هـای مؤسـسه را کـه مـصوب وزارت علـوم،             نامه  دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین       -3. حجاب اسالمی برای خواهران   

 هر چند نظام درسی این مؤسسه واحدی است، لکن دانشجو ملزم به گذراندن              -4. تحقیقات و فنĤوری است دقیقاً رعایت نماید      
گونه تعهـدی در زمینـه تـأمین خوابگـاه و       این مؤسسه هیچ -5. گردد  از طرف آموزش در هر ترم ارائه می        واحدهایی است که  

الکن در صورت اعطاء اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام دانشجویی در     . پرداخت کمک هزینه تحصیلی و تغذیه ندارد      
ر دلیل از تحصیل در این مؤسسه انصراف دهد، موظف و متعهد            چنانچه دانشجو به ه    -6. اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت    
 -7. های مصروفه را طبق براورد مؤسـسه پرداخـت نمایـد    های وزارت متبوع و نیز هزینه است که کلیه مقررات و دستورالعملْ 

 -8. گـردد   مـی  شهریه هر دوره بر اساس تعرفه وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری مندرج در همین دفترچه محاسبه و دریافـت                  
و درس بـرای تـشکیل کـالس،       ) در محدوده تĤسیسات متعلـق بـه مؤسـسه        (های زمانی، مکانی      دانشجو ملزم به رعایت برنامه    

 در پایان هـر تـرم دانـشجویانی کـه موفـق بـه اخـذ              -9.باشد آزمایشگاه، کارآموزی و این قبیل امور مؤسسات تدوین شده می         
 واحـد درسـی را انتخـاب کـرده          14 بوده و حداقل     17ه شرط اینکه معدل آنان باالتر از        باالترین رتبه در رشته خود گردند، ب      

 این مؤسسه داوطلبانی را کـه رتبـه آنهـا           -10. تخفیف در شهریه همان نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند شد        % 25باشند، از   
ریه ثابت در نیمسال اول معاف خواهد       شه% 20باشد از پرداخت      می 2000بدون در نظر گرفتن سهمیه در آزمون سراسری تا          

ــ  12. شـود    ویژه در هر نیمسال تحصیلی داده مـی         فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر با ارائه گواهی معتبر تخفیف           -11. نمود
 باشـد از  های علمی، فرهنگی و هنری و ورزشی حائز رتبه اول شوند اگر در سطح اسـتانی            دانشجویانی که در مسابقات یا رقابت     

ـ به دانشجویانی که در پایان تحـصیالت موفـق بـه            13. شوند  تخفیف شهریه را شامل می    % 25و اگر در سطح ملی باشد       % 15
) شـالیکوبی سـابق  (عـصر  ـ خیابان ولـی  گرگان:  آدرس مؤسسه -14. گردد  ای اعطا می    پذیرش در مقطع باالتر شوند جوایز ویژه      

  0171 –22260701 و 2221261تلفن .  36عدالت 

122  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  المعی گرگانی ـ گرگان
  09123842431: پارس ـ نبش آبان شرقی  تلفن گرگان ـ گرگان: آدرس مؤسسه
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  ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی  شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه-71ادامه جدول شماره 
   و آدرسضوابط ورایط ش  نام موسسه  ردیف

123  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  مارلیک ـ نوشهر
 و 3239796: بـست فرسـائی تلفـن    ــ نرسـیده بـه سرچـشمه ـ جنـب بـن       ) ع(نوشـهر ـ بلـوار امـام رضـا      : آدرس مؤسسه

  0191ـ3234165

124  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  )نور(مازیار ـ رویان 

چنـین ایـن مؤسـسه را     های مصوبه وزارت علوم، تحقیقـات و فنـĤوری و هـم    نامه ست کلیه مقررات و آئینـ دانشجو موظف ا 1
 درصد تخفیف 10 در هر نیمسال تا سقف مؤسسهـ به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هیأت امناء 2. رعایت نماید

 انـصراف دهـد موظـف و متعهـد اسـت کلیـه       مؤسـسه این ـ چنانچه دانشجویی به هر دلیلی از تحصیل در    3. ارائه خواهد شد  
های مواد مصروفی و دروس کارگاهی و آزمایـشگاهی بـه عهـده               ـ هزینه 4. های مصروفه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد        هزینه

بـرای  ـ ایـن مؤسـسه      6. ـ گذراندن آزمایشگاه زبان انگلیسی و کامپیوتر برای کلیه دانشجویان الزامی است           5. باشد  دانشجو می 
های مؤسـسه اجـاره دریافـت     بخشی از دانشجویان خوابگاه در نظر گرفته است و در قبال آن نیز از دانشجویان مطابق با تعرفه               

ــ در نیمـسال اول ورود دانـشجو بـه       8. باشد  ـ این مؤسسه دارای رستوران برادران و خواهران و بوفه دانشجویی می           7.نماید  می
هـای فـوق    ـ این مؤسسه برای آمـوزش  10. ـ این مؤسسه برنامه انتقال ندارد     9. خواهد شد مؤسسه به هیچ وجه مرخصی داده ن      

ــ  11. نمایـد   های کامپیوتر و طراحی برگزاری مـی        های آموزشی فوق برنامه در زمینه       برنامه و اوقات فراغت دانشجویان کالس     
.  بوده و به صورت اینترنتی نیز قابل انجـام اسـت  های آموزشی و اداری مؤسسه کامپیوتری     نام، انتخاب واحد و کلیه برنامه       ثبت
  -استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بعد از پلیس راه ـ رویان : ـ آدرس مؤسسه12
  0122 ـ 6228620 و 22: تلفن

125  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  معصومیه ـ قم
  09121258168: قم ـ خیابان صفائیه    تلفن: آدرس مؤسسه

126  
ــس ــالی  مؤس ــوزش ع ه آم

غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 
   اردبیل–مقدس اردبیلی 

  0451ـ7725824 شهرک کارشناسان ـ خیابان بوستان ـ تلفن 2اردبیل ـ فاز : آدرس مؤسسه 

127  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

   آستانه اشرفیه-مهرآستان

ـ حفظ و ارتقاء کیفیت علمی و آموزشـی از          2. برخوردار است ـ این مؤسسه از فضای آموزشی بسیار خوب و نمونه در منطقه             1
در این راستا مؤسسه ضمن در اختیار گرفتن اساتید مجرب به دانشجویان ممتاز بر اسـاس                . های مهم این مؤسسه است      اولویت

انـشجویان  ـ امکانات تغذیه جهت صرف ناهـار بـرای د         3. دهد   درصد تخفیف ویژه ارائه می     50 تا   30مصوبه هیأت مؤسس از     
امکانـاتی در   ) به ویژه خـواهران   (اما تالش فراوان دارد که برای دانشجویان        . ـ مؤسسه تعهدی برای خوابگاه ندارد     4. مهیا است 

  0142ـ4231255ـ7استان گیالن ـ آستانه اشرفیه ـ خیابان استقالل ـ تلفن : ـ آدرس مؤسسه 5. شهر فراهم نماید

128  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس

یردولتـــی غیرانتفـــاعی و غ
  مهرگان ـ محالت

ـ این مؤسسه جهت اسکان دانشجویان خواهر و برادر تعدادی واحد مسکونی برای استفاده خوابگاه تحت کنتـرل و نظـارت و                      1
ـ این مؤسـسه هیچگونـه تعهـدی را فعـالً جهـت             2. توانند ثبت نام نمایند     ضوابط مؤسسه رزرو نموده است که دانشجویان می       

توانند از تغذیه دانشجویی که متناسب با امکانـات مؤسـسه دایـر شـده اسـت       ـ دانشجویان می3. اردسرویس ایاب و ذهاب ند    
شدگان در آن درس کمتر از حد نـصاب           دانشگاهی دروسی که نمرات خام پذیرفته       ـ گذراندن واحدهای پیش   4. مند شوند   بهره

ن دوره تحصیل به هیچ وجه ندارد فقط در صورت انصراف           ـ این مؤسسه برنامه جابجایی و انتقال را تا پایا         5. باشد الزامی است  
ــ  6. های دولتی و وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری اخذ خواهد نمود            های سایر دانشگاه    مبلغ ضرر و زیان مؤسسه را طبق تعرفه       

  153پالک تر از سه راه جمهوری ـ  ـ پائین) ره(استان مرکزی ـ شهرستان محالت ـ خیابان امام خمینی : مؤسسهآدرس 
  0866 ـ 3233026ـ9 و 3220090: تلفن

129  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  موالنا ـ آبیک قزوین

ــ دانـشجوی انـصرافی ملـزم بـه          2. ـ این مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه و ایاب و ذهاب دانشجویان ندارد              1
های دیگر خارج از ضـوابط        جویان این مؤسسه به سایر مؤسسات و دانشگاه       ـ انتقال دانش  3. باشد  پرداخت شهریه ثابت دوره می    

: اهللا طالقـانی ـ ابتـدای شـهرک قـدس ـ تلفـن        آبیـک قـزوین ـ بلـوار آیـت     : ــ آدرس مؤسـسه  4. باشـد  قانونی غیرممکن می
  0282ـ2895219ـ22

130  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

   و غیردولتـــی غیرانتفـــاعی
  میرداماد ـ گرگان

 تا حد امکان سعی در تهیه خوابگـاه منحـصراً           مؤسسهـ این   2. شود  داده می ) ناهار(ای    یان یک نوبت غذای یارانه    ـ به دانشجو  1
  13گرگان ـ گرگان پارس ـ خیابان دی ـ بهمن شرقی ـ پالک : ـ آدرس مؤسسه3. برای خواهران خواهد نمود

  0171 ـ 2228053: تلفن

131  
ــسه ــوزش مؤس ــالی  آم    ع

 لتـــیغیردو  و غیرانتفـــاعی
   تبریز–)  ص ( اکرم نبی

 درصد 10 و 15، 25 باشد به ترتیب از 17 و 18، 19دانشگاهی بیشتر از  شدگانی که معدل کل آنان در دوره پیش     پذیرفته -1
. شوند ای برخوردار می  دانشجویان رتبه اول هر دوره آموزشی از تخفیف ویژه -2. تخفیف در شهریه ثابت برخوردار خواهند شد      

 به دانشجویانی که در پایان تحصیالت -3. باشد در شهریه ثابت برخوردار می% 50رتبه و معدل اول دانشگاه از تخفیف    : تبصره
 بـه تعـدادی از      -4. ای اعطاء خواهـد شـد       موفق به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و یا کارشناس ناپیوسته شوند جوایز ویژه             

رف صندوق رفاه دانشجویی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـĤوری تعلـق خواهـد                دانشجویان واجد شرایط، وام کمک شهریه از ط       
 برای دانشجویان در یک نوبت امکانـات        -6. شود   برای دانشجویان خواهر غیر بومی تا حد امکان خوابگاه واگذار می           -5. گرفت

دانشجو -8. باشد  خود دانشجو میهای مواد مصرفی در دروس کارگاهی و عملی به عهده        کلیه هزینه  -7. باشد  تهیه غذا مهیا می   
وجه   مؤسسه به هیچ   -9. های مربوط را پرداخت نماید      به هر دلیل، کلیه هزینه      موظف و متعهد است در صورت انصراف، انتقال         

عـد  آهن ـ ب  راه   خیابانـتبریز   :   مؤسسه آدرس -10. نامه آموزشی موافقت نخواهد کرد با انتقال دانشجویان خارج از مواد آیین
  ) خط10  (4429991 :  تلفن. 1283از تقاطع دامپزشکی پالک 

132  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

آبــاد  آبــاد ـ نجــف   نجــف
  اصفهان

توانند در خوابگاه دانشجویی ساکن شوند البته تعداد پذیرش خوابگاه محـدود              ـ دانشجویان دختر در صورتیکه مایل باشند می       1
ای سـهمیه     ـ دانشجویان از غذای یارانـه     3. شود  نام دریافت می    مسال و هزینه خوابگاه نقداً به هنگام ثبت       ـ شهریه هر نی   2. است

ـ نرسیده به کارخانه ) ره(آباد ـ خیابان امام خمینی   نجف: ـ آدرس مؤسسه4. کنند وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری استفاده می
  0331ـ2443771: آباد تلفن ریسندگی و بافندگی نجف

133  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  نهاوند ـ نهاوند
  09121406847: نهاوند ـ خیابان شهید حیدری ـ جنب شبکه بهداشت و درمان  تلفن: آدرس مؤسسه

134  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفاعی و غیردولتی نیما    

  ـ محمودآباد
  ـ جنب دانشگاه پیام نور) ره(محمودآباد ـ خیابان امام خمینی : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  0122ـ7789217 و 7789302: تلفن

135  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  هاتف ـ زاهدان
  0541-2412633 تلفن 12 غدیر – خیابان غدیر – میدان خیام – خیابان خیام –زاهدان  : مؤسسهآدرس 

136  
ــسه ــالی  مؤسـ ــوزش عـ  آمـ

هدف غیردولتی   غیرانتفاعی و 
   ساری –

 نبش چهـارراه راهنمـایی و راننـدگی  - خیابان وصال شیرازی   -ساری. مؤسسه تعهدی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد         این
   0151-3246077:  شماره نمابر  و 3258120: تلفن

137  
ــالی    ــوزش ع ــسه آم مؤس
غیرانتفـــاعی و غیردولتـــی 

  هراز ـ آمل
  09111521858:   تلفن3 و 9 ـ پالک 38 و 36آمل ـ خیابان طالب آملی ـ دریایی : آدرس مؤسسه
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  سومقسمت 
  پذیرند های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که دانشجو از گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به روش متمرکز می رشته

  
  انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور و  آمارآموزشکده   72جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  تهکد رش  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد  زن -- 60 کاردانی آمار 4901 1
  کاردانی مرد  زن -- 60 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4902 2

  
 مشهد-)ع (دانشگاه امام رضا

  کارشناسی 39 21 -- 60 )نرم افزار-سخت افزار(یوترمهندسی کامپ 4903 3
  

  وابسته به جهاددانشگاهی-تهران-)غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشگاه علم وفرهنگ
ــنایع  4904 4 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

  کارشناسی مرد زن -- 60 سیستمها
  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران  4905 5
  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(ی کامپیوترمهندس 4906 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 آمار 4907 7

  
 )غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشگاه علوم وفنون مازندران 

  کارشناسی مرد زن -- 60 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  4908 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 تکنولوژی صنعتی-مهندسی صنایع  4909 2
ــنایع  4910 3 ــل  -مهندســی ص ــزی وتحلی ــه ری برنام

  کارشناسی مرد زن -- 60 سیستمها
  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 4911 4
  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 4912 5

  
 موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهی

 واحد یزد کارشناسی مرد زن -- 60 رنامه ریزی وتحلیل سیستمهاب-مهندسی صنایع  4913 6
 )صدوق (واحداشکذریزد کارشناسی مرد زن -- 60  )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 4914 7
 واحد یزد کارشناسی مرد زن -- 60 علوم کامپیوتر 4915 1
 واحد اصفهان کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک–کاردان فنی برق  4918 4
 واحد یزد کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک–کاردان فنی برق  4916 2
 واحد همدان کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک–کاردان فنی برق  4917 3
 واحدیزد کاردانی مرد زن -- 100 ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 4919 5
 واحد رشت ردانیکا مرد زن -- 100 ساختمانهای بتنی-کاردان فنی عمران  4920 6
 واحداهواز کاردانی مرد زن -- 80 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  4921 7
 واحدکرمانشاه کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  4922 1
 واحد رشت کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  4923 2
 واحد رشت کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 4924 3
 اردکان کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4925 4
 واحداهواز کاردانی مرد زن -- 80 کاردانی معماری 4926 5
 واحد رشت کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4931 3
 واحد همدان کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-ی کاردانی علم 4933 5
 )صدوق (واحداشکذریزد کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4932 4
 واحد اصفهان کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4929 1
 واحداهواز کاردانی مرد زن -- 80 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-ی کاردانی علم 4927 6
 واحدکرمانشاه کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4928 7
 واحد یزد کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4930 2
 واحدکرمانشاه کاردانی مرد زن -- 100 خت افزار کامپیوترکاربردی س-کاردانی علمی  4934 6
ــاوری -کــاردانی علمــی  4935 7 کــاربردی ارتباطــات وفن

 واحدیزد کاردانی مرد زن -- ICT( 100(اطالعات

کاربردی ارتباطات وفنـاوری    -کاردانی علمی    4936 1
 واحد همدان کاردانی مرد زن -- ICT( 100(اطالعات

کاربردی ارتباطات وفنـاوری    - کاردانی علمی  4937 2
 واحد رشت کاردانی مرد زن -- ICT( 100(اطالعات

کاربردی ارتباطات وفنـاوری    -کاردانی علمی    4938 3
 واحد اصفهان کاردانی مرد زن -- ICT( 100(اطالعات

کاربردی ارتباطات وفنـاوری    -کاردانی علمی    4939 4
 واحداهواز کاردانی مرد زن -- ICT( 80(اطالعات

 واحد اصفهان کاردانی مرد زن -- 100 کاردان فنی عملیات پتروشیمی 4940 5
  

 همدان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آبادانی وتوسعه روستاهامؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 آبادانی وتوسعه روستاها 4941 6
  کاردانی مرد زن -- 80 نقشه برداری-کاردان فنی عمران  4942 7
  کاردانی مرد زن -- 80 عمران روستایی-کاردان فنی عمران  4943 1
  کاردانی مرد زن -- 80 کاردانی معماری 4944 2
  کاردانی مرد زن -- 60 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4945 3

  
 بروجرد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آفرینشمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 نیکالکترو-کاردان فنی برق  4946 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4947 5
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  آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آملمؤسسه           73جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

مسال نی
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

ــران    4948 6 ــی عم ــاردان فن ــومی  -ک ــای عم کاره
  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4949 7
  

 تنکابن- آموزش عالی غیرنتفاعی وغیردولتی آیندگانمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 ایمنی صنعتی-کاردانی صنایع 4950 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4951 2

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ادیب مازندرانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4952 3
  

 گرمسار- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ادیبانمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 نی آمارکاردا 4953 4
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      4954 5

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اقبال الهوریمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4955 6
ارتبـاط  - علمی کـاربردی مخـابرات     کاردانی 4956 7

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 الهیجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اندیشمندمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  4957 1
 کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 4958 2
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک- برق کاردان فنی 4959 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4960 4

  
 جهرم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اندیشه جهرممؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4961 5
  

 ایوانکی-ی غیرانتفاعی وغیردولتی ایوانکی آموزش عالمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 4962 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  4963 7
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 4964 1
  کاردانی مرد زن -- 100 مپیوترکاربردی نرم افزار کا-کاردانی علمی  4965 2
ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  4966 3

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 بجنورد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بجنوردمؤسسه
ــران    4967 4 ــی عم ــاردان فن ــومی  -ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان
  کاردانی مرد زن -- 100 یکاردانی معمار 4968 5

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بزرگمهرمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4969 6
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بصیرآبیکمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4970 7

  
 کرمان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بعثتسهمؤس

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  4971 1
  کاردانی مرد زن -- 100 نقشه برداری-کاردانی فنی عمران  4972 2

  
 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بهارمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  4973 3
  کاردانی مرد زن -- 100 مخابرات-کاردان فنی برق  4974 4

  
 بابلسر- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پارسامؤسسه

 کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 4975 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4976 6

  
 فارساستان مهر شهرستان -غیرانتفاعی وغیردولتی پارس آموزش عالی مؤسسه

ــران   4977 7 ــی عم ــاردانی فن ــومی  -ک ــای عم کاره
  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4978 1
  

 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پاسارگادمؤسسه
  کاردانی 50 50 -- 100 الکترونیک-دان فنی برق کار 4979 2
  کاردانی 50 50 -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4980 3
ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  4981 4

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
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  قزوین– پژوهش صنایع ایران  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتیمؤسسه           74جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4982 5
ــی  4983 6 ــاردانی علم ــزار  -ک ــخت اف ــاربردی س ک

  کاردانی مرد زن -- 100 کامپیوتر
  

 گلپایگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پیاممؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 قدرت-کاردان فنی برق  4984 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4985 1

  
 المرد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی تابناکمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 4986 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  4987 3

  
 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی توسمؤسسه

 کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 4988 4
  ردانیکا مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4989 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4990 6
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      4991 7

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 رشت- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جابرابن حیانمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 یساختمانهای بتن-کاردان فنی عمران  4992 1
تاسیـسات بهداشـتی    -کاردان فنـی مکانیـک     4993 2

  کاردانی مرد زن -- 100 وگازرسانی
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4994 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4995 4

  
 یزد-ی جواد آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتمؤسسه

  کاردانی 40 60 -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  4996 5
  

 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی حافظمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 4997 6

  
 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خاورانمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران 4998 7
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  4999 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5000 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5001 3

  
 مشهد-دولتی خراسان آموزش عالی غیرانتفاعی وغیرمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5002 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردان فنی برق مخابرات 5003 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5004 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5005 7

  
 محمودآباد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خزرمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5007 2
هـا   کاربردی مخابرات ارتباط داده   -کاردانی علمی  5207 6

)ict(  100 - کاردانی  مرد  زن   
   کاردانی  مرد  زن - 100  عمومی ساختمان کارهای –کاردانی فنی عمران  5208 7

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خیاممؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5008 3
  کارشناسی مرد زن -- 60 مهندسی معماری 5009 4
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 5010 5
  کارشناسی مرد زن -- 60 فیزیک 5011 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 آمار 5012 7
  کارشناسی مرد زن -- 60 اتو مکانیک 5013 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5014 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5015 3
ــی  5016 4 ــاردانی علم ــزار  -ک ــخت اف ــاربردی س ک

  کاردانی مرد زن -- 100 مپیوترکا

ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  5017 5
  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی دانش پژوهان سپاهانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمانهای بتنی-کاردانی فنی عمران  5018 6
  کاردانی مرد زن -- 100 جوشکاری-ن فنی مکانیک کاردا 5019 7
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  تبریز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی دانشورانمؤسسه           75جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 گرایش کاربردی رشناسیکا مرد زن -- 60 ریاضی 5020 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی آمار 5021 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5022 3

  
 الهیجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی دیلمانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5023 4
ــران   5024 5 ــی عم ــاردانی فن ــومی  -ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5025 6

  
 ساری -هدف آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100  الکترونیک-کاردان فنی برق 5204 3
  کاردانی مرد زن -- 100   قدرت –کاردان فنی برق  5205 4

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی راهیان نورمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5026 7
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی رجاء مؤسسه
  ردانیکا مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5027 1

  
 رامسر- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی رحمانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 راهسازی-کاردانی فنی عمران  5028 2
ــران   5029 3 ــی عم ــاردانی فن ــومی  -ک ــای عم کاره

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان
  

 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی روزبهانمؤسسه
 دانــشگاه صــنعتی AICTCبــا همکــاری مرکــز تحقیقــاتی  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-ی برق کاردان فن 5030 4

  شریف
  دانشگاه صنعتی شریفAICTCبا همکاری مرکز تحقیقاتی  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5031 5

ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  5032 6
  دانشگاه صنعتی شریفAICTCبا همکاری مرکز تحقیقاتی  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( ه هاداد

  
 ساوه- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی زرندیهمؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5033 7
ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  5034 1

  کاردانی ICT( 100 -- 50 50( داده ها
  

 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی زندمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5035 2

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سارویهمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5036 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-نی فنی عمران کاردا 5037 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5038 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نقشه کشی صنعتی-کاردانی علمی  5039 6

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ساریانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5040 7
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 5041 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5042 2
ارتبـاط  - کاربردی مخـابرات   -کاردانی علمی  5043 3

  ردانیکا ICT( 100 -- 50 50( داده ها
  

 اردبیل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سبالنمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5044 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی آمار 5045 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5046 6

  
 اصفهان-ولتی سپهر آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5047 7
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سجادمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 )الکترونیک (مهندسی برق  5048 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 )قدرت(مهندسی برق  5049 2
  کارشناسی مرد زن -- 60 )مخابرات(مهندسی برق  5050 3
  کارشناسی مرد زن -- 60 )کنترل(مهندسی برق  5051 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  5052 5
  کارشناسی مرد زن -- 60 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  5053 6
  کارشناسی مرد زن -- 60  )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 5055 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(هندسی کامپیوترم 5054 7
  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5056 2
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک–کاردان فنی برق  5057 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5058 4
ارتبـاط  -کـاربردی مخـابرات   کاردانی علمی    5059 5

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
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  تبریز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سراجمؤسسه           76جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-رقکاردان فنی ب 5060 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5061 7
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 5062 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5063 2

  
 مشهد-غیردولتی سلمان آموزش عالی غیرانتفاعی ومؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق 5064 3
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5065 4

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سناییمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5066 5

  
 کاشان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سینامؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5067 6
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی آمار 5068 7
  انیکارد مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5069 1

  
 شاهرود- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شاهرودمؤسسه

ــران   5070 2 ــی عم ــاردانی فن ــومی  -ک ــای عم کاره
  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمان

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5071 3
  

 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شمالمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع  5072 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  5073 5
  کارشناسی مرد زن -- 60  عمران–مهندسی عمران  5074 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5075 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کترونیکال–کاردان فنی برق  5076 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  5077 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5078 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5079 4
ارتبـاط  -دانی علمی کـاربردی مخـابرات     کار 5080 5

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 قم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شهاب دانشمؤسسه
 ارتباط  –مخابرات   کاربردی   -کاردانی علمی    5081 6

  کاردانی مرد زن -- ict(  100(ها  داده
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5082 7

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شهیداشرفی اصفهانیمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 علوم کامپیوتر 5083 1
  کاردانی مرد زن -- 80 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  5084 2
  کاردانی مرد زن -- 80  کاردانی معماری 5085 3
  کاردانی مرد زن -- 80 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-ردانی علمی کا 5086 4

  
 کرمانشاه- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شهیدرضاییمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی آمار 5087 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5088 6

  
 اصفهان-رانتفاعی وغیردولتی شیخ بهائی آموزش عالی غیمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5089 7
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 5090 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 آمار 5091 2
  کارشناسی مرد زن -- 60 علوم کامپیوتر 5092 3
  شناسیکار مرد زن -- 60 شهرسازی 5093 4
  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5094 5

  
 )تهران-صدرا(- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صدرالمتالهینمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران 5095 6
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5096 7
  کاردانی مرد زن -- 100 قدرت-رق کاردان فنی ب 5097 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5098 2
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی آمار 5099 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5100 4
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5101 5

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صنعتی فوالدمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60  متالورژی صنعتی-مهندسی مواد 5102 6
  کارشناسی مرد  زن -- 60   تولید صنعتی–مهندسی صنایع  5202 1
    کاردانی مرد  زن -- 100  ار کامپیوترافز  کاربردی نرم-کاردانی علمی  5203 2
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  بابل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صنعتی مازندرانمؤسسه           77جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 60 تولیدصنعتی-مهندسی صنایع 5103 7
  کارشناسی مرد زن -- 60 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  5104 1
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 5105 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5106 3

  
 چالوس- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی طبرستانمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5107 4
 گرایش محض کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 5108 5
 گرایش کاربردی کارشناسی مرد زن -- 60 ریاضی 5109 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 علوم کامپیوتر 5110 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5111 1

  
 بابل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی طبری بابلمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران 5112 2
  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمانهای بتنی-کاردانی فنی عمران  5113 3
  دانیکار مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5114 4
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 5115 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5116 6

  
 زنجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عبدالرحمن صوفی رازیمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 فیزیک 5117 7
  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5118 1

  
 کرمان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عرفانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5119 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5120 3

  
 گرمسار-ولتی عالء الدوله سمنانی آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5121 4
  کاردانی مرد زن -- 100  آب–کاردانی فنی عمران  5122 5

  
 رفسنجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه جعفریمؤسسه

  رشناسیکا مرد زن -- 60 عمران-مهندسی عمران  5123 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5124 7

  
 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه دهخدامؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5125 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5126 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5127 3
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی شهرسازی 5128 4

  
 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه رفیعیمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5129 5
ارتبـاط  -بردی مخـابرات  کاردانی علمی کـار    5130 6

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 کاشان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه فیض کاشانیمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق 5131 7
  کاردانی مرد زن -- 100 قدرت-کاردان فنی برق  5132 1
  کاردانی مرد زن -- 100 تمخابرا-کاردان فنی برق 5133 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5134 3

  
 نور-)ره ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه محدث نوری مؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5135 4
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5136 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5137 6
  کاردانی مرد زن -- 100  کاردانی معماری 5138 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5139 1

  
 ارومیه-ن آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی علم وفمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 50 ریاضی کاربردی 5140 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردانی فنی عمران  5141 3
  کاردانی مرد زن -- 100  تاسیسات–کاردان فنی مکانیک  5142 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5143 5

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی علوم وفناوری سپاهانمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5144 6
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5145 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5146 1
ــی  5147 2 ــاردانی علم ــزار  -ک ــخت اف ــاربردی س ک

  کاردانی مرد زن -- 100 کامپیوتر
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  آبیک قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی غیاث الدین جمشیدکاشانیمؤسسه           78جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی آمار 5148 3
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5149 4

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فردوسمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5150 5

  
 کرمان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فرهیختگانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5151 6
  

 کرمان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فنی کرمانمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 50 عمران-مهندسی عمران  5152 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5153 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5154 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نقشه کشی صنعتی-کاردانی علمی  5155 3

  
 قشم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی قشممؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 40 ترکاربردی نرم افزار کامپیو-کاردانی علمی  5156 4
  

  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کارمؤسسه
 قزوین کارشناسی مرد زن -- 60 شیمی نساجی وعلوم الیاف-مهندسی نساجی  5157 5
 قزوین کارشناسی مرد زن -- 60 ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع  5158 6
 قزوین ردانیکا مرد زن -- 100 ایمنی صنعتی-کاردان فنی صنایع 5159 7
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  5160 1
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100  جوشکاری–کاردان فنی مکانیک  5161 2
 قزوین کاردانی مرد زن -- 100 ماشین ابزار-کاردان فنی مکانیک  5162 3
 خرمدره کاردانی مرد زن -- 100 زارماشین اب-کاردان فنی مکانیک  5163 4
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100 ماشین ابزار-کاردان فنی مکانیک  5164 5
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100  ریخته گری-کاردان فنی مواد  5165 6
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5166 7
 خرمدره کاردانی مرد زن -- 100  نقشه کشی صنعتی-اردان فنی مکانیکک 5169 3
 رفسنجان کاردانی مرد زن -- 100 نقشه کشی صنعتی-کاردان فنی مکانیک  5167 1
 قزوین کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نقشه کشی صنعتی-کاردانی علمی  5168 2

  
 نوشهر-ک آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کمال الملمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5170 4
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کوثرمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 الکترونیک-کاردان فنی برق  5171 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5172 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5173 7

  
 سمنان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کومشمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5174 1
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی گستره علم البرزمؤسسه
  کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی آمار 5175 2

  
 گرگان-آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی المعی گرگانی مؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمانهای بتنی-کاردان فنی عمران  5176 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کارهای عمومی ساختمان-کاردان فنی عمران  5177 4

  
 اردبیل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مقدس اردبیلیمؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 کاربردی سخت افزار کامپیوتر-انی علمی کارد 5178 5
  

 آستانه اشرفیه- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرآستانمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها-مهندسی صنایع  5179 6
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5180 7

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 گرگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی میردامادمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 ماشین ابزار-کاردان فنی مکانیک  5181 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5182 2
  کاردانی مرد زن -- 100 نقشه کشی صنعتی-کاردان فنی مکانیک 5183 3

  
 تبریز-)ص ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نبی اکرم مؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5184 4
 با همکاری دانشگاه علم وصنعت ایران کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5185 5
  کاردانی مرد زن -- 100 فزار کامپیوترکاربردی نرم ا-کاردانی علمی  5186 6
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5187 7

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
   کاردانی  مرد  زن -- 100  کاردانی معماری  5206 5
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  نجف آباداصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نجف آبادمؤسسه          79جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 100 ساختمانهای بتنی-کاردان فنی عمران  5188 1
 نگهداری و -کاربردی عمران -کاردانی علمی    5189 2

  کاردانی مرد زن -- 100 مرمت ساختمان
  کاردانی مرد زن -- 100 انی آمارکارد 5190 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5191 4
کــــاربردی ســــخت -کــــاردانی علمــــی  5192 5

  کاردانی مرد زن -- 100 افزارکامپیوتر
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی آب وفاضالب-کاردانی علمی  5193 6
  کاردانی مرد زن -- 100 سد وشبکه-کاربردی عمران-لمی کاردانی ع 5194 7

  
 نهاوند- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نهاوندمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی نرم افزار کامپیوتر-کاردانی علمی  5195 1
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5196 2

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

 محمودآباد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نیمامؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاربردی معماری-کاردانی علمی 5197 3

  
 زاهدان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی هاتفمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- IT( 60(مهندسی فناوری اطالعات 5198 4
  کاردانی مرد زن -- 100 افزار کامپیوترکاربردی نرم -کاردانی علمی  5199 5
ارتبـاط  -کاردانی علمی کـاربردی مخـابرات      5200 6

  کاردانی مرد زن -- ICT( 100( داده ها
  

  قسمت چهارم
  پذیرند های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که دانشجو از چند گروه آزمایشی به روش متمرکز می رشته

  
موزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در این قسمت از بین عالقمندان هر یک از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی واجـد             کلیۀ مؤسسات آ  

هی اسـت در زمـان گـزینش    بـدی . نمایند شرایط نسبت به پذیرش دانشجو از بین عالقمندان هر یک از گروههای آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت اعالم شده اقدام می                  
  . های آزمایشی ذیربط تقسیم خواهد شد های تحصیلی مربوط به نسبت متقاضیان در هر یک از گروه نهایی ظرفیت پذیرش اعالم شده برای هر یک از رشته

  
  )غیردولتی-غیرانتفاعی(-)ع (دانشکده علوم حدیث وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم        80جدول شماره 

ظرفیت 
 رقم  جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

ود به جلسه بـه داوطلبـان ارائـه گردیـده،            که هنگام توزیع کارت ور     1385شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکده علوم حدیث در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال                  کارشناسی 40 20 -- 60 علوم حدیث 5435 3
  .گیرد ضمناً پذیرش دانشجو در این دانشکده به روش خاص صورت می. درج شده است

  
  اصفهان-دانشکده غیرانتفاعی و غیردولتی معارف قرآنی اصفهان

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

سال نیم
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد  زن -- 60 تربیت معلم قرآن مجید 5439 7
  کارشناسی مرد  زن -- 60 تفسیرقرآن مجید 5437 5
  کارشناسی مرد  زن -- 40 علوم قرآن مجید 5436 4
 .باشد تحصیل به صورت رایگان می کارشناسی مرد -- -- 20 علوم قرآن مجید 5438 6
  کارشناسی مرد  زن -- 60 ن مجیدمعارف قرآ 5440 1
 كه هنگام توزيع كـارت      ١٣٨٥معارف قرآني اصفهان در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال            دولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده غير انتفاعي و غير          کاردانی مرد  زن -- 60 کاردانی تربیت معلم قرآن مجید 5441 2

 و  ٥ و   ٤ ،   ٣،  ٢،  ١هاي تحصيلي اين دانشكده از بين گروههاي آزمايشي          ضمناً پذيرش دانشجو در رشته    . وطلبان ارائه گرديده، درج شده است     ورود به جلسه آزمون به دا     
  .گيرد به روش خاص صورت مي

  
 قم-)غیرانتفاعی وغیردولتی (دانشگاه مفید

ــصادی  5442 3 ــوم اقتـ ــصادپول  (علـ ــرایش اقتـ گـ
 سیکارشنا مرد زن -- 40 )وبانکداری

 و  2و1پذیرش دانشجو ازگروههای آزمایشی     
پذیرش زن فقط از میان داوطلبان بومی انجام        

  .می گیرد

 کارشناسی مرد زن -- 40 )گرایش اقتصادنظری (علوم اقتصادی  5443 4
 و  2و1پذیرش دانشجو ازگروههای آزمایشی     

پذیرش زن فقط از میان داوطلبان بومی انجام        
 .می گیرد

 کارشناسی مرد زن -- 40 سیعلوم سیا 5444 5
ــای آزمایــشی     ــشجو ازگروهه ــذیرش دان پ

 و پذیرش زن فقط از میان داوطلبـان         3و2و1
 .بومی انجام می گیرد

 کارشناسی مرد زن -- 40 فلسفه 5445 6
ــای آزمایــشی     ــشجو ازگروهه ــذیرش دان پ

 و پذیرش زن فقط از میان داوطلبـان         3و2و1
 .بومی انجام می گیرد

 کارشناسی مرد زن -- 40 حقوق 5446 7
ــای آزمایــشی     ــشجو ازگروهه ــذیرش دان پ

 و پذیرش زن فقط از میان داوطلبـان         3و2و1
 .بومی انجام می گیرد

 كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه به داوطلبان ارائـه            ١٣٨٥در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال         مفيد   دانشگاهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي       
  .گيرد به روش خاص صورت ميدانشگاه ضمناً پذيرش دانشجو در اين . ، درج شده استگرديده
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  )غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشکده اصول الدین            81جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 دزفول کارشناسی -- زن -- 35 رآن وحدیثعلوم ق 5255 5
 دزفول کارشناسی مرد -- -- 35 علوم قرآن وحدیث 5251 1
 تهران کارشناسی -- زن 35 -- علوم قرآن وحدیث 5252 2
 قم کارشناسی -- زن -- 35 علوم قرآن وحدیث 5253 3
 قم کارشناسی مرد -- -- 35 علوم قرآن وحدیث 5254 4

  
 مشهد-)ع (دانشگاه امام رضا

  کارشناسی 32 18 -- 50 مدیریت بازرگانی 5256 6
  کارشناسی 32 18 -- 50 حسابداری 5257 7
  کارشناسی 32 18 -- 50 کتابداری 5258 1

  
 وابسته به جهاددانشگاهی-تهران-)غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشگاه علم وفرهنگ

  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5259 2
  کارشناسی مرد زن -- 60 ت صنعتیمدیری 5262 5
  کارشناسی 30 30 60 ـ مدیریت فرهنگی هنری 5260 3

  
 موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهی

 )صدوق(واحداشکذریزد کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5263 6
 )وق صد(واحداشکذریزد کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5264 7
 )صدوق (واحداشکذریزد کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5265 1
 واحد کاشمر کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5266 2
 واحد کاشمر کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5267 3

  
 آباده- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آبادهمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5268 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربیمه 5269 5

  
 ارومیه- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آذرآبادگانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5270 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5271 7

  
 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی آرادان ـ گرمسار 

  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5447 1
  

 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی آملمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5272 1

  
 ابهر-ی آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اثیرالدین ابهرمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5273 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5274 3

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ادیب مازندرانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5275 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5278 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5277 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5276 5

  
 تبریز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیرمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5279 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5280 2

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی المهدی مؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت امور بانکی 5281 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5282 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5283 5

  
 همدان-لوند آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی امؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5284 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5285 7

  
 )فوالدشهر(اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی امینمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی امورمالی ومالیاتی 5288 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5287 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5286 1

  
 الهیجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اندیشمندمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5289 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5290 5
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  جهرم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اندیشه جهرمسسهمؤ           82جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5293 1
  ردانیکا مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5292 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5291 6

  
 ایالم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی باخترمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت دولتی 5294 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی امورمالی ومالیاتی 5296 4
  کاردانی دمر زن -- 100 کاردانی حسابداری 5297 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5295 3
کـاربردی خـدمات    -کاردانی ناپیوسته علمـی    5298 6

  کاردانی مرد زن -- 100 مسافرتی وجهانگردی
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بصیرآبیکمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5299 7

  
 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بینالودؤسسهم

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5302 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5301 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5300 1

  
 بابلسر-ا آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پارسمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5303 4
  

 فارساستان مهر  شهرستان - آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پارسمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5304 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5305 6

  
 قزوین-وغیردولتی پژوهش صنایع ایران  آموزش عالی غیرانتفاعی مؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5306 7
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5307 1

  
 گلپایگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پیاممؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5308 2
  

 رشت-دولتی جابرابن حیان آموزش عالی غیرانتفاعی وغیرمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5309 3

  
 یزد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جوادمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5310 4
  کاردانی 35 65 -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5311 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی معماری 5312 6

  
 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی حافظمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5313 7
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی حکمت رضویمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5315 2
  کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی حسابداری 5317 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5316 3

  
 گرگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی حکیم جرجانیمؤسسه

   کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5318 5
کاربردی خدمات جهانگردی   -کاردانی علمی  5319 6

  کاردانی مرد زن -- 100 مسافرتی
  

 محمودآباد-نتفاعی وغیردولتی خزر آموزش عالی غیرامؤسسه
   کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5320 7

  
 کرمان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خواجوی کرمانیمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5321 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5322 2

  
 مشهد-زش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خیام آمومؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5323 3
  

 تبریز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی دانشورانمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5324 4

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی راغب اصفهانیمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 اردانی حسابداریک 5326 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5325 5
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  بابل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی راه دانشمؤسسه           83جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 

  ولا
نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5327 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5329 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5328 1

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی راهیان نورمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5330 3
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی رجاء مؤسسه
 اقتصادپول وبانکداری کارشناسی مرد زن -- 60 علوم اقتصادی 5331 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5332 5
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت مالی 5333 6
پذیرش دراین کد رشته ازبین     -اقتصادصنعتی کارشناسی دمر زن -- 60 علوم اقتصادی 5334 7

 .خواهدبود2و1گروههای آزمایشی 
  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5335 1
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5336 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی امورمالی ومالیاتی 5337 3
  کاردانی دمر زن -- 100 کاردانی حسابداری 5338 4

  
 تنکابن- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی رودکیمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5339 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی 5340 6

  
 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی زندمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 بردیکاردانی مدیریت صنعتی کار 5341 7
  

 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سارویهمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5342 1

  
 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سبزمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5344 3
  کاردانی مرد زن -- 100 دیکاردانی مدیریت صنعتی کاربر 5343 2

  
 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سمنگانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5346 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5347 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5345 4

  
 اصفهان-ی وغیردولتی سنایی آموزش عالی غیرانتفاعمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5348 7
  

 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شرقمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5350 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5349 1

  
 آمل-اعی وغیردولتی شمال آموزش عالی غیرانتفمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5351 3
  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5352 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5353 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5354 6

  
 اصفهان-نی آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شهیداشرفی اصفهامؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5355 7
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 60 علوم اقتصادی 5356 1
  کاردانی مرد زن -- 80 کاردانی مدیریت بازرگانی 5357 2
  کاردانی مرد زن -- 80 کاردانی اموربیمه 5358 3

  
 کرمانشاه-یدرضایی آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شهمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5359 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5360 5

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شیخ بهائیمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت جهانگردی 5361 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5362 7
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5363 1
  کاردانی مرد زن -- 80 کاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی 5364 2

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صبح صادقمؤسسه

   کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5365 3
  
  



 هنر                                     گروه آزمایشی      دومفصل 

107                                     صفحه  

  اصفهان-موزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صنعتی فوالد آمؤسسه           84جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5366 4
  

 بابل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صنعتی مازندرانمؤسسه
   کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5367 5

  
 چالوس- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی طبرستانمؤسسه

   کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5368 6
  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5369 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5370 1

  
 زنجان-موزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عبدالرحمن صوفی رازی آمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5371 2
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عطارمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5372 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5373 4

  
 رفسنجان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه جعفریسسهمؤ

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5374 5
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه قزوینیمؤسسه
 گرایش اقتصادپول وبانکداری کارشناسی مرد زن -- 60 علوم اقتصادی 5375 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی بیمه 5376 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5377 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5378 2

  
 نور-)ره ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه محدث نوری مؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5379 3
 گرایش اقتصادبازرگانی کارشناسی مرد زن -- 60 علوم اقتصادی 5380 4
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5381 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5382 6

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی علوم وفناوری سپاهانمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5383 7
  

 قزوین-یرانتفاعی وغیردولتی غزالی آموزش عالی غمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5384 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5385 2

  
 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فردوسمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5386 3
  

 کرمان-غیرانتفاعی وغیردولتی فرهیختگان آموزش عالی مؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5387 4

  
 سمنان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فضیلتمؤسسه

   کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5388 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5389 6

  
 خمینی شهر اصفهان - وغیردولتی فیض االسالم آموزش عالی غیرانتفاعیمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5390 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5391 1

  
 )کوچصفهان(رشت- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی قدرمؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5392 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربیمه 5394 4
  کاردانی مرد زن -- 50 کاردانی حسابداری 5393 3
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی 5395 5

  
 قشم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی قشممؤسسه

  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت اموربانکی 5396 6
  کاردانی مرد زن -- 40 کاردانی اموربانکی 5398 1
  کاردانی مرد زن -- 40 کاردانی حسابداری 5397 7

  
  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کارمؤسسه

 رفسنجان کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5399 2
 خرمدره کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5400 3
 خرمدره کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5401 4
 قزوین کارشناسی مرد زن -- 60 حسابداری 5402 5
 قزوین کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت صنعتی 5403 6
 خرمدره کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5404 7
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  غیردولتی کارادامه مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و           85جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 خرمدره کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5405 1
 خرمدره کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5406 2

  
 قزوین-آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کوثر مؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5407 3
  

 سمنان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کومشمؤسسه
  کاردانی مرد زن 100 -- کاردانی حسابداری 5408 4

  
 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی گستره علم البرزمؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 کاربردی حسابداری-کاردانی علمی 5409 5
  کاردانی 50 50 -- 100 کاربردی مدیریت صنعتی-کاردانی علمی 5410 6

  
 گرگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی گلستانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی باستان شناسی 5411 7
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی اموربانکی 5412 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5413 2

  
 نوشهر- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مارلیکمؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی 5414 3
  

 )رویان(نور- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مازیارمؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت جهانگردی 5415 4

  
 قم- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی معصومیهمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5416 5
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی 5417 6

  
 اردبیل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مقدس اردبیلیمؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 یکاردانی حسابدار 5419 1
  کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5418 7

  
 آستانه اشرفیه- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرآستانمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5420 2
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5421 3

  
 آبیک قزوین-آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی موالنا مؤسسه

  کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی حسابداری 5422 4
  

 تبریز-)ص ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نبی اکرم مؤسسه
  کارشناسی مرد زن -- 60 مدیریت بازرگانی 5423 5
 یگرایش فنی مهندس کارشناسی مرد زن -- 60 کتابداری 5424 6
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5425 7

  
 محمودآباد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نیمامؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی باستان شناسی 5426 1
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5427 2

  
 زاهدان-ی هاتف آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتمؤسسه

  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی حسابداری 5428 3
  

 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی هرازمؤسسه
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت بازرگانی 5429 4
  کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 5430 5

 
  پنجمقسمت 

  پذیرند متمرکز می ات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که دانشجو از چند گروه آزمایشی و به روش نیمههای تحصیلی مؤسس رشته
های آزمایشی علوم ریاضـی و فنـی، علـوم تجربـی و               مندان هریک از گروه     ها و موسسات اموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در این قسمت از بین عالقه                کلیه دانشگاه  -

  بدیهی. نماید های آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت اعالم شده، اقدام می مندان هریک از گروه و یا هنر  واجد شرایط نسبت به پذیرش دانشجو از بین عالقهعلوم انسانی   
های آزمایـشی ذیـربط تقـسیم     وههای تحصیلی مربوطه، به نسبت متقاضیان در هریک از گر است در زمان گزینش نهایی ظرفیت پذیرش اعالم شده برای هریک از رشته        

  .خواهد شد
   غیرانتفاعی و غیردولتی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه و موسسات آموزش عالی 86جدول شماره 

ی که واجـد شـرایط و ضـوابط اختـصاصی     های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسان  مند گروه   پذیرش دانشجو در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از  بین داوطلبان عالقه               
  .نماید های آزمایشی مذکور انتخاب می باشند، به نسبت متقاضیان در هریک از گروه ذیربط 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شمالمؤسسه کارشناسی مرد زن -- 60 تربیت بدنی وعلوم ورزشی 5431 6 مشهد-)ع (دانشگاه امام رضا کارشناسی مرد -- 50 -- تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 آمل- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شمالمؤسسه کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی تربیت بدنی 5434 2

  .ی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در قسمت دوم بخش دوم از فصل دوم این دفترچه راهنما درج شده استشرایط و ضوابط اختصاص
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   تهران–  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سورهمؤسسه - 87جدول شماره 
را از بین داوطلبان عالقمند گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی  تهران دانشجویان خود –مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره   

ضـمناً شـرایط و ضـوابط    . نمایـد  های آزمایشی مـذکور انتخـاب مـی    و هنر که واجد شرایط و ضوابط اختصاصی مؤسسه ذیربط باشند، به نسبت متقاضیان هر یک از گروه           
  .دفترچه راهنما درج شده استبخش ششم قسمت دوم این تفاعی و غیردولتی سوره  در اختصاصی مؤسسه آموزش عالی غیران

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

    کارشناسی 30 30 -- 60  مدیریت فرهنگی هنری 5432 7
  

    
    

  
  
  

  المللی دانشگاهها ر واحدهای بیندپذیرش دانشجو 
  

  الملل قشم دانشگاه شیراز واحد بینـ 88جدول شماره 
  . گیرد  از گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صورت میمتمرکز به روش نیمهالملل قشم  های تحصیلی دانشگاه شیراز ـ واحد بین پذیرش دانشجو در رشته

  
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 قشم-واحد بین الملل دانشگاه شیراز کارشناسی مرد زن -- 50 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 5601 1
 قشم-واحد بین الملل دانشگاه شیراز کارشناسی مرد زن -- 50 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 5602 2
 قشم-واحد بین الملل دانشگاه شیراز کارشناسی مرد زن -- 50 ماریمع 5603 3

  : الملل قشم شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه شیراز واحد بین
  .را دارا باشند) 1شماره (کلیه داوطلبان در این دوره بایستی شرایط عمومی و اختصاصی دفترچه راهنمای : شرایط عمومی) الف
شهریه ثابت هر نیمسال معادل پنج میلیون ریال و هر واحد درس عمومی و اختصاصی بین .  داوطلبان بایستی قادر به پرداخت شهریه باشند-1: شرایط اختصاصی) ب

درصورت . باشد مل و نقل نمی تردد و ح، غذا،مبلغ مذکور شامل هزینه های اسکان. گردد افزایش می% 10 ریال که سالیانه شامل 000/200/1 ریال تا 000/000/1
  در-3. باشد تحصیلی می سال  نیم  تحصیل هشت  مدت-2. باشد ارائه هرگونه امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و غیره دانشجو موظف به پرداخت بهای تمام شده آن می

 از کلیه داوطلبان توسط دانشگاه شیراز واحد قشم -4. عطا نخواهد شدصورتی که دانشجو این دوره را در موعد مقرر با ضوابط آموزشی به اتمام نرساند مدرکی به وی ا
شوند که در مراحل مصاحبه دارای کد مصاحبه مثبت باشند و به عبارت دیگر مراحل  آید و داوطلبان در صورتی در گزینش نهایی دخالت داده می مصاحبه بعمل می

 و یا با شماره تلفنهای http://www.shirazu-qeshm.com اینترنتی آدرساطالعات بیشتر به  داوطلبان برای کسب -5 .مصاحبه را با موفقیت طی نمایند
  . تماس حاصل نمایند0763- 5221880-81 و 2333622-0711

  : ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه چابهار مشترک با دانشگاه علم و صنعت ایران
  . گیرد شی علوم ریاضی و فنی صورت می از گروه آزمایمتمرکزپذیرش دانشجو در این دانشگاه به روش 

   صنعتی چابهار-وابسته به سازمان منطقه آزاد تجاری-)غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشگاه چابهار 89جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 مشترک بادانشگاه علم وصنعت ایران کارشناسی مرد زن -- 60 معماریمهندسی  1822 2
  : شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه چابهار مشترک با دانشگاه علم و صنعت ایران

شـهریه شـامل دو بخـش      . ه باشـند  بایست قادر به پرداخت شهری      داوطلبان می  -2. باشد پذیرش دانشجو در رشته معماری مشترک با دانشگاه علم و صنعت ایران می            -1
 000/950/2 ریال به ازای هر واحد نظـری و          000/560/1 تا   000/960 ریال و شهریه متغیر مبلغ       000/800/7شهریه ثابت به ازای هر ترم       . باشد ثابت و متغیر می   

ضمناً افزایش شهریه در هر سال با توجه بـه نـرخ رسـمی    ) کنند اب می واحد درسی انتخ20 الی 15معموالً دانشجویان در هر ترم . (باشد ریال به ازای هر واحد عملی می   
 ضمناً ارائـه خـدمات از   .باشد های مربوط به عهده دانشجو می باشد و کلیه هزینه   دانشگاه دارای امکانات خوابگاهی مجهز و سلف سرویس می         -3. تورم کشور خواهد بود   

 پـذیرش کلیـه دروس و       -4. باشـد  ، درمانگاه مجهز، سایت کامپیوتری مجهز و دسترسی به اینترنت رایگان مـی            قبیل سرویس رفت و آمد در محوطه خوابگاه و دانشگاه         
یابنـد بایـستی در آزمـون زبـان          شدگان که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده و به دانشگاه چابهار راه می              کلیه پذیرفته : تبصره. باشد امتحانات به زبان انگلیسی می    

 دانـشجوی قطعـی     4شدگان در صورت عدم کسب شرایط منـدرج در بنـد              کلیه پذیرفته  -5.  را کسب نمایند   5 شرکت کرده و حداقل میانگین نمره        IELTSانگلیسی  
بـرای کلیـه    دانـشگاه  -6. توانند دروس دانشگاهی اخـذ نماینـد    نشوند نمی4دانشگاه چابهار محسوب نخواهند شد و تا مادامی که موفق به کسب شرایط مندرج در بند      

هـای آمـادگی زبـان انگلیـسی در      دورهشوند  نمی 4 در بند IELTSیابند و موفق به کسب نمره    که از طریق آزمون سراسری به دانشگاه چابهار راه می          یشدگان پذیرفته
التحصیالن رشـته معمـاری مـشترکاً توسـط دانـشگاه            ارغ مدرک ف  -7.باشد  باال به عهده دانشجو می     2ها نیز مطابق بند      کند و پرداخت شهریه این دوره      چابهار برگزار می  

شدگان در صورت کسب نمرات ممتاز در طول دوره تحصیل در این دانشگاه از تخفیـف ویـژه در شـهریه                    کلیه پذیرفته  -8. گردد چابهار و علم و صنعت ایران اعطاء می       
  . شود و حـضور در کالسـها بـه صـورت تمـام وقـت الزامـی اسـت         طقه آزاد چابهار تشکیل میکلیه کالسها در محل دانشگاه چابهار واقع در من  -9. برخوردار خواهند شد  

  . مراجعه نمایندir.ac.iuc.www داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی دانشگاه -10

هفتمبخش
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  اولقسمت 

توضیحات و شرایط کلی پذیرش دانشجو و نحوه (شود مطالب فصل اول این دفترچه راهنما  به داوطلبان گروه آزمایشی هنر توصیه می
  . را به دقت مطالعه نمایند) های تحصیلی انتخاب رشته

 .باشد  می)هنر (4   آزمایشی  متمرکز در گروه  روش  به  سراسری  آزمون نه روزا های  دوره  تحصیلی های  رشته  شرایط و ضوابط اختصاصی  شامل  بخش این
  .باشد نفر می 1582حدود هنر    آزمایشی  گروه  روزانه دوره متمرکز  های  دانشجو در رشته  پذیرش ظرفیت -
هنر   آزمایشی   گروه  در آزمون  است  بوده  مذکور، الزم  گروه  و کارشناسی  کاردانی مقاطع  تحصیلی  های رشته از  یک  هر انتخاب  برای هنر  آزمایشی   گروه داوطلبان -

 . نمایند شرکت
  و  عمومی  در آزمون  شرط آنکه به  مذکور  گروه  و کارشناسی  کاردانی  از مقاطع یک  هر  تحصیلی های  رشته  انتخاب مند به  هنر عالقه  آزمایشی  گروه  داوطلبان کلیه-

 . نمایند  مربوط را انتخاب  تحصیلی های توانند رشته  باشند، می  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول مطابق  و  نموده ذیربط شرکت   آزمایشی وهگر اختصاصی
 .  است  بوده  خارجی  و زبانمطالعات دینی و   فرهنگ،  عربی ، زبان  فارسی ادبیات  و  زبان  هنر شامل  آزمایشی  گروه  از داوطلبان  هریک  برای  عمومی  آزمون دروس -
،   نمایشی ، خالقیت  و تجسمی  تصویری ، خالقیت  فنی ، ترسیم  فیزیک-  ریاضی  عمومی  هنر، درک  عمومی درک :   هنر شامل  آزمایشی  گروه  اختصاصی آزمون دروس -

 .  است  بوده  هنری های  استعداد و توانایی  شناسایی  جهت به هنر و  ومیعم  درک و  اطالعات   مواد براساس خواص و   موسیقی خالقیت
  به  توجه  و با  مختلف های  رشته  دروس  ضرایب را براساس  خود  مورد عالقه  تحصیلی های  ضوابط و شرایط، رشته  به توانند با توجه  هنر می  آزمایشی  گروه داوطلبان -

 با   و سپس  خود را انتخاب  مورد عالقه  تحصیلی های  یا کدرشته ، کدرشته  تحصیل  محل  تفکیک  به  تحصیلی های  رشته  جدول  به ا مراجعه و ب انتخاب 62   شماره جدول
 . نمایند ام اقد100 تا 1   از اولویت  رشته  انتخاب  آنها در فرم  درج  به نسبتراهنما    دفترچه اینفصل پنجم  در   مندرج  دستورالعمل  به توجه
  های  رشته  در گزینش  شرکت  متقاضی  که زبانهای خارجی و   انسانی علوم ،  تجربی ، علوم فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  از گروه  در هریک  داوطلبان کلیه- تبصره

   گروه  این  رشته  انتخاب  کارنامه، مجاز به6   شماره  جدول  مطابق  صورتیکه هنر و در  آزمایشی  گروه  در آزمون  شرط شرکت اند به هنر نیز شده   آزمایشی  گروه تحصیلی
   همانند سایر داوطلبان  از داوطلبان  دسته  این  به. نمایند  انتخاب  است  شده درجبخش    در این که  هنر را  آزمایشی گروه  تحصیلی  های یا کدرشته  رشتهدتوانند ک باشند، می

 . خواهد شد  داده  رشته ب انتخا  فرم یک
 هنرهـای   ، هنرهای تجـسمی   ، نوازندگی، موسیقی ایرانی و جهانی     ،طراحی صنعتی، مجسمه سازی    ،نمایش،    نقاشی ،  ارتباط تصویری   تحصیلی  های   دانشجو در رشته    پذیرش -

گیـرد،     مـی   متمرکز صورت   نیمه   روش   به   عالی   آموزش  ها و مؤسسات   اهدانشگ، کارگردانی تلویزیون و تلویزیون و هنرهای دیجیتالی         و نگارگری و کتابت    گرافیک   ،سنتی
 و  مراجعـه راهنمـا     دفترچـه  ایـن فـصل سـوم      دردوم   بخـش  توانند به باشند، می می  تحصیلی مذکور     های  از رشته    یک  هر   انتخاب  مند به    عالقه   که   از داوطلبانی    دسته  آن

 . نمایند  انتخاب  اولویت  ترتیب  به  رشته  انتخاب فرم  در  انتخابی های  سایر کدرشته  همراه  و به د را استخراج خو  مورد عالقه های  محل کدرشته
 .باشد می)  لیسانس ( و کارشناسی)   دیپلم فوق (  مورد کاردانی بر حسب) هنر (4   آزمایشی  گروه  مختلف های  رشته التحصیلی  فارغ مدرک -
و )   ادراری  و دسـتگاه    ، جهـاز هاضـمه       خون  ، گردش   ، تنفس   از لحاظ قلب   (  جسمانی   باید از سالمت     است  آمده 1   شماره   در جدول    که   جز موارد خاص     به   داوطلبان  کلیه -

 . برخوردار باشند روانی
 از    بعـد از اتمـام       ماهـه    شش   درمهلت   هنر که    آزمایشی   گروه   مختلف  های  رشته 30/11/1384حداکثر تا   )   دیپلم  فوق (  کاردانی  های   دوره  التحصیل   فارغ   برادران  کلیه -

  مقطـع  درگـروه آزمایـشی ذیـربط          تحصیلی  های   در رشته    شدن   پذیرفته  صورت  در منحصراً اند،   نموده  هنر شرکت    آزمایشی   در گروه   خدمت    به   از اعزام   قبل  و  تحصیل
 2 بـاالتر      مقطـع    به   از کاردانی    آنان   تحصیل   مدت   حداکثر طول    که   باالتر بنحوی   در دوره )   دیپلم  فوق (  کاردانی   دوره   از واحدهای   عدادی ت   و با احتساب    باالتر از کاردانی  

   آنـان    قبولی  اینصورت در غیر .  خواهد بود   نع بالما   آنان   باشد، قبولی    تحصیلی   دوره   در همان   فناوری  و   تحقیقات ،  علوم   ضوابط وزارت    طبق   تحصیل   مدت   کمتر ازطول   سال
  . را نیز ندارند  آینده  سال  در آزمون  شرکت  حق  سراسری های و برابر ضوابط آزمون گردد  می  تلقی»  یکن  لم کان«

 )هنر( 4  آزمایشی گروه تحصیلی های رشته در مورد نیاز  الزم  کارآیی با  اعضاء حداقل - 1جدول شماره 
 نیاز مورد )  الزم باکارآیی(  اعضاء حداقل   تحصیلی های رشته  یا شته ر نام

  ،طراحـی   ،نقاشـی   دسـتی   ،صـنایع   صنعتی  ،طراحی  ،عکاسی  تصویری ارتباط
 .  گرافیک  معلم فنی ،کاردان  آثار تاریخی  ومرمت لباس  و پارچه

 گیـر   چـشم  ونحـ     بـه    ازکارآیی   که   بنحوی   جزیی  بانقص   دست   و یک    سالم   دست  یک
 الزم  ازکـارآیی    کـه   نحـوی    بـه   جزیـی   بـانقص   چـشم   ویک   سالم   چشم  نشود،یک   کاسته

  برخـوردار   الزم  ازتحـرک  کـه   بنحـوی  جزیی  پابانقص  ویک  سالم  پای  برخوردارباشد،یک  
 .  است  قبول  غیرقابل  دو گوش  کامل  ناشنوایی  الکن  قبول  قابل درشنوایی  باشد،نقص

 .  است  ضروری  بدن  کامل سالمت  شناسی مردم و  شناسی  باستان ، سازی  مجسمه سینما، ، نمایش
   کـه   درصـورتی ،  اسـت    ضـروری    بـدن    کامـل    ازسـالمت   برخورداری

   انجـام    نبایـدمانع   معلولیـت    باشداین   داشته   جسمی   معلولیت  داوطلب
 .باشد موسیقی  رشته  عملی  آزمون مراحل

    جهانیموسیقی    نوازندگی، یایرانموسیقی   نوازندگی
ای  اندازی پایگاه امکانات رایانه  شهید چمران اهواز، شیراز و عالمه طباطبایی تهران مبادرت به راه،، تهران، شهید بهشتی تهران)س(های الزهرا  با توجه به اینکه دانشگاه-

های مذکور را در اولویت انتخاب  های تحصیلی موجود در دانشگاه شود که رشته لبان نابینا توصیه میوسیله به داوط اند، لذا بدین نموده)  روشندل(ویژه دانشجویان نابینا 
  .های تحصیلی مورد عالقه خود قرار دهند رشته

 . گردیده است به گروه آزمایشی هنر در جدول ذیل درج  مربوط  در زیرگروه  امتحانی س از درو  هریک ها و ضرائب  از زیرگروه  هریک مواد امتحانی -
  مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیر گروه مربوط)هنر (1های آزمایشی گروه آزمایشی  ـ  زیرگروه2جدول شماره 

 های آزمایشی ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه
  کد نام گروه آزمایشی  مواد امتحانی 1زیرگروه  2زیرگروه  3زیرگروه  4زیرگروه  5زیرگروه 

 گروه
   ـ درک عمومی هنر1 4 3 3 3 3
   ـ درک عمومی ریاضی ـ فیزیک2 1 3 1 1 1
   ـ ترسیم فنی3 1 2 2 1 1
   ـ خالقیت تصویری و تجسمی4 4 4 2 2 1
   ـ خالقیت نمایشی5 1 1 1 4 1
   ـ خالقیت موسیقی6 1 1 1 1 4
   ـ خواص مواد7 1 1 1 1 1

  4  هــنر

  
   پذیرش  و جنس تحصیلی  مقاطع ،  گزینش  نوع، زیرگروه ،)هنر( 4 آزمایشی گروه  تحصیلی  های رشته ـ 3 شماره جدول

  ها و نوع گزینش زیرگروه  جنس
زن مرد  هزیرگرو نوع گزینش تحصیلی مقاطع

    تحصیلی  مجموعه نام                                                             
  ردیف    تحصیلی   رشته نام

1  )دو گرایش(  ارتباط تصویری  1  کشوری   کارشناسی    زن  مرد
2  عکاسی  1  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
3  )دو گرایش(  نقاشی  1  کشوری  کارشناسی    زن   مرد
4   دستی صنایع  1    کشوری  کارشناسی   زن   مرد

5   صنعتی طراحی  2    کشوری  کارشناسی  زن   مرد 
6   آثارتاریخی مرمت  3   کشوری  کارشناسی  زن   مرد 
7  )  گرایش سه ( لباس  و  پارچه طراحی  1  کشوری   کارشناسی   زن   مرد 

8  )چهار گرایش (سینما  4  کشوری    کارشناسی    زن  مرد
9  )پنج گرایش(  نمایش  4   کشوری  کارشناسی   زن   مرد

  

اولبخش
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   پذیرش  و جنس تحصیلی  مقاطع ، ینش گز ، نوع زیرگروه ،)هنر( 4 آزمایشی گروه  تحصیلی  های رشته ـ 3 شماره جدولادامه 
  ها و نوع گزینش زیرگروه  جنس

زن مرد  زیرگروه نوع گزینش تحصیلی مقاطع
    تحصیلی  مجموعه نام                                                             

  ردیف    تحصیلی   رشته نام
10   تاریخی هایاحیاء بنا  و مرمت  2   کشوری  کارشناسی  زن   مرد 

11   داری موزه  3   کشوری  کارشناسی    زن   مرد
12  موسیقی ایرانی  نوازندگی  5  کشوری   کارشناسی   زن   مرد 
13   سازی مجسمه  1   کشوری  کارشناسی   زن   مرد 

14  سیما و تولیدصدا  4   کشوری  کارشناسی   زن   مرد
15    تجسمی  هنرهای کاردانی  1  کشوری  کاردانی   زن   مرد 

16   نمایشی  هنرهای کاردانی  4   کشوری  کاردانی    زن   مرد
17   سنتی  هنرهای کاردانی  1   کشوری   کاردانی   زن   مرد 
18   داری  موزه کاردانی  3   کشوری  کاردانی   زن   مرد 

19   تاریخی  بناهای و ها موزه  راهنمای  کاردانی  3  کشوری  کاردانی    زن   مرد
20  تاریخی آثار  مرمت  و اظت حف کاردانی  3   کشوری  کاردانی   زن   مرد 

21  تاریخی  بناهای  مرمت و  حفاظت  کاردانی  3   کشوری   کاردانی    زن   مرد
22   باستانشناسی کاردانی  3    کشوری  کاردانی  زن   مرد 
23  شناسی   مردم کاردانی  3    کشوری  کاردانی  زن   مرد 
24   فرش کارشناسی  1    کشوری   کارشناسی  زن   مرد 

25   تجسمی هنرهای  1   کشوری  اسیکارشن    زن   مرد
26    گرافیک  1   کشوری   کارشناسی   زن  مرد

27   پارچه  و چاپ طراحی  3   کشوری   کارشناسی   زن   مرد 
28  جهانیموسیقی   نوازندگی  5   کشوری    کارشناسی   زن  مرد 

29   اطالعات  2   کشوری   کارشناسی  -  مرد
30  ضداطالعات  2   کشوری   کارشناسی   -   مرد
31   انتظامی  علوم  2    کشوری  رشناسیکا  زن  مرد
32    انتظامی  پایه علوم  2   کشوری  کاردانی  زن  مرد
33  ای  گرافیک رایانه  1  کشوری  کاردانی  زن  مرد
34  هنر اسالمی  2  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
35  تلویزیون و هنرهای دیجیتالی  4  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
36    کارگردانی تلویزیون  4  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
37  چاپ   1  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
38  کاردانی فرش  1  کشوری  کاردانی  زن  مرد
39  کتابت و نگارگری  1  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
40  )کالسیک ـ ایرانی(موسیقی   5  کشوری  کارشناسی  زن  مرد
41  کاردانی صنایع دستی  2  کشوری  کاردانی  زن  مرد
٣٢ ت قران مجید فنون قرائت تالوت وکتاب 2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٣ تربیت معلم قران مجید  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٤ مدیریت فرهنگی هنری  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٥ علوم اجتماعی  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٦ علوم سیاسی  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٧ مدیریت  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٨ / کارشناسی  /باستانشناسی 2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٣٩ علوم قران مجید  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٤٠ تفسیرقران مجید  2  کشوری کارشناسی  زن  مرد
٤١ کاردانی طراحی صنعتی  2  کشوری کاردانی  زن  مرد
٤٢  )انیمیشن(سازی   کاربردی فیلم–کاردانی علمی  4  کشوری  کاردانی  زن  مرد
٤٣  موسیقی نظامی 5  کشوری  کارشناسی  زن  مرد

  متمرکز انجام  نیمه  روش به   گزینشفوق  جدول 40 و 39، 36، 35 ،28، 26، 25  ،15، 13، 12 ،9  های و ردیف 5 و 3، 1  های  ردیف  تحصیلی در رشته -1 :  مهم راتتذک
 اینشی هنر یگروه آزما دوم   بخش  به مراجعه با و ذیربط  های رشته از  یک هر  ضوابط و  شرایط  به  توجه با توانند می  مندی  عالقه  درصورت  گرامی گیرد، داوطلبان می

   هنر در فرم  آزمایشی  متمرکز گروه های  سایر کدرشته  همراه  و به انتخاب را )  محل کدرشته 2حداکثر(مربوط  متمرکز نیمه  های رشتهکد یا   کدرشته، راهنما دفترچه 
  های  رشته درگزینش -3 . خواهد آمد  عمل  به4   باضریب  طراحی  پروژه  آزمون نقاشی  و  ارتباط تصویری های رشته ضیانمتقا از-2 . نمایند درج  تحصیلی های  رشته انتخاب
نمره -5.  محاسبه خواهد شد4 طراحی صنعتی با ضریب ـ نمره درس عملی طراحی برای رشته4 .  خواهد شد  محاسبه4   با ضریب  عملی  پروژه درس ، سازی  مجسمه

  . محاسبه خواهد شد4ون عملی رشته نمایش با ضریب آزم
  قسمت دوم

   به تفکیک محل تحصیلهای روزانه گروه آزمایشی هنر های تحصیلی دوره رشته
  

  تهران-)س (دانشگاه الزهرا          4جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

سال نیم
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی -- زن -- 15 صنایع دستی 2301 5
  کارشناسی -- زن -- 15 طراحی پارچه ولباس 2302 6

  
 دانشگاه بیرجند

  کاردانی مرد زن -- 6 کاردانی باستان شناسی 2303 7
  

 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی
  کارشناسی مرد زن -- 30 مرمت واحیای بناهای تاریخی 2304 1

  
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  کاردانی مرد -- -- 20 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 2305 2
  

 دانشگاه تهران
  کارشناسی مرد زن -- 20 عکاسی 2307 4
 پردیس هنرهای زیبا کارشناسی مرد زن 20 -- عکاسی 2306 3
  کارشناسی مرد زن -- 6 باستان شناسی 2308 5

  
 دانشگاه زابل

  کارشناسی مرد زن 35 -- مرمت آثارتاریخی 2309 6
  کاردانی مرد زن 7 -- کاردانی باستان شناسی 2310 7

  
 دانشگاه سمنان

  کارشناسی مرد زن -- 20 صنایع دستی 2311 1
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  زاهدان–دانشگاه سیستان وبلوچستان            5جدول شماره 
ظرفیت 

رقم   جنس پذیرش  ذیرشپ
  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 15 صنایع دستی 2312 2
  کارشناسی مرد زن 20 -- مردم شناسی 2313 3
 گرایش طراحی فرش کارشناسی مرد زن -- 15 کارشناسی فرش 2314 4
  کارشناسی مرد زن -- 6 باستان شناسی 2315 5
  کاردانی مرد زن -- 15 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 2316 6

  
 دانشگاه شهرکرد

 فارسان کارشناسی مرد زن -- 20 صنایع دستی 2317 7
 فارسان کارشناسی مرد زن -- 20 کارشناسی فرش 2318 1

  
 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر

  سیکارشنا مرد زن -- 30 مرمت واحیای بناهای تاریخی 2319 2
  کارشناسی مرد زن -- 30 کارشناسی فرش 2320 3
  کاردانی مرد زن 30 -- کاردانی هنرهای سنتی 2321 4

  
 دانشگاه شیراز

 شیشه وچوب-لعاب-با تکیه بر کارگاه سفال کارشناسی مرد زن -- 20 صنایع دستی 2322 5
  

 دانشگاه کاشان
  کارشناسی مرد زن -- 30 صنایع دستی 2323 6
  کارشناسی مرد زن -- 30 کارشناسی فرش 2324 7

  
 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی 

 )نمین(دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  کاردانی مرد زن -- 7 کاردانی باستان شناسی 2325 1
  

 دانشگاه هنر
 فاقدخوابگاه دانشجویی کارشناسی مرد زن 20 -- عکاسی 2326 2
 فاقدخوابگاه دانشجویی شناسیکار مرد زن 20 -- صنایع دستی 2327 3
محـــل تحـــصیل کـــرج وتهـــران مـــی      کارشناسی مرد زن 20 -- طراحی پارچه ولباس 2328 4

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد

 کارشناسی مرد زن -- 30 سینما 2329 5
-فیلمنامــه نویــسی  -گرایــشهای تــدوین  

ــرداری  ــارگردانی وفیلمبـ ــدخوابگاه (کـ فاقـ
 )دانشجویی

محـــل تحـــصیل کـــرج وتهـــران مـــی      کارشناسی مرد زن 20 --  فرشکارشناسی 2330 6
 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد

 فاقدخوابگاه دانشجویی کارشناسی مرد زن -- 15 چاپ 2331 7
  

 دانشگاه هنراسالمی تبریز
  کارشناسی -- زن 25 -- کارشناسی فرش 2332 1

  
 دانشگاه هنراصفهان

  کارشناسی مرد زن -- 25 عکاسی 2333 2
  کارشناسی مرد زن -- 25 صنایع دستی 2334 3
  کارشناسی مرد زن -- 25 مرمت آثارتاریخی 2335 4
  کارشناسی مرد زن 25 -- کارشناسی فرش 2336 5

  
 وابسته به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری-مرکزآموزش عالی میراث فرهنگی

  یکارشناس 13 12 -- 25 مرمت واحیای بناهای تاریخی 2337 6
  کارشناسی 13 12 -- 25 موزه داری 2338 7
  کاردانی 10 10 -- 20 کاردانی هنرهای سنتی 2339 1
  کاردانی 10 10 -- 20 کاردانی حفاظت ومرمت آثارتاریخی 2340 2
  کاردانی 10 10 -- 20 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 2341 3

  
  قسمت سوم

  ) هنر (4دار وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی  ی دبیری، دبیر فنی و ستارههای تحصیل پذیرش دانشجو در رشته
  

دار وزارت    های تحـصیلی سـتاره      شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و سایر توضیحات الزم در خصوص رشته            
هـای     همانند شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به رشـته           هنر  آموزش و پرورش در گروه آزمایشی       

دار وزارت آموزش و پرورش مربوط به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی               تحصیلی دبیری، دبیری فنی و ستاره     
  . باشد مندرج در قسمت سوم بخش اول از فصل دوم این دفترچه راهنما می

    
  دار وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی هنر  ستارههای تحصیلی  رشته

   وابسته به وزارت آموزش و پرورش –) شریعتی(ای دختران تهران  یت دبیر فنی وحرفهدانشکده ترب      6جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل   -ربایجان شرقی   مخصوص داوطلبان بومی استان آذ      کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5570 5
  خدمت استان آذربایجان شرقی
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   وابسته به وزارت آموزش و پرورش –) شریعتی(ای دختران تهران  دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفههای تحصیلی  رشته    6 جدول شمارهادامه 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

نیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  ولا

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربـی          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5571 6
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان اردبیـل       کارشناسی  --  زن --  1  *طراحی پارچه و لباس  5572 7
  استان اردبیل

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اصـفهان         کارشناسی  --  زن  --  1  *چه و لباس طراحی پار 5573 1
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان ایـالم           کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5574 2
  استان ایالم

 محـل خـدمت     -تان بوشـهر    مخصوص داوطلبان بومی اسـ      کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5575 3
  استان بوشهر

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان چهارمحـال وبختیـاری            کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5576 4
  محل خدمت استان چهارمحال و بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان شـمالی           کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5577 5
  ان خراسان شمالیخدمت است

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان جنـوبی           کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5578 6
  خدمت استان خراسان جنوبی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان رضـوی           کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5579 7
  خدمت استان خراسان رضوی

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان        کارشناسی  --  زن  --  1  *ه و لباس طراحی پارچ 5580 1
  استان خوزستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان زنجـان          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5581 2
  استان زنجان

 محـل خـدمت    -سـتان سـمنان     مخصوص داوطلبان بومی ا     کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5582 3
  استان سمنان

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان سیـستان وبلوچـستان              کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5583 4
  محل خدمت استان سیستان وبلوچستان

 محل خدمت شهر    -مخصوص داوطلبان بومی استان تهران        کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5584 5
  تهران

 محـل خـدمت     –مخصوص داوطلبان بومی اسـتان تهـران          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5585 6
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان فـارس          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5586 7
  استان فارس

 محـل خـدمت     -طلبان بومی اسـتان قـزوین       مخصوص داو   کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5587 1
  استان قزوین

 محل خدمت اسـتان     -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5588 2
  قم

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان        کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5589 3
  استان کردستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان کرمـان          کارشناسی  --  زن  --  1  *رچه و لباس طراحی پا 5590 4
  استان کرمان

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5591 5
  استان کرمانشاه

ـ     کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5592 6  -ومی اسـتان کهکیلویـه وبویراحمـد        مخصوص داوطلبان ب
  محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان گلـستان         کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5593 7
  استان گلستان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان گـیالن          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5594 1
  استان گیالن

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5595 2
  استان لرستان

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران          کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5596 3
  استان مازندران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکـزی         کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5597 4
  استان مرکزی

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان        کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5598 5
  استان هرمزگان

ت  محـل خـدم  -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان همـدان       کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5599 6
  استان همدان

 محل خدمت استان    -مخصوص داوطلبان بومی استان یزد        کارشناسی  --  زن  --  1  *طراحی پارچه و لباس  5600 7
  یزد

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی         کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2381 1
  خدمت استان آذربایجان شرقی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربـی          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2382 2
  خدمت استان آذربایجان غربی

 محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان اردبیـل       کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2383 3
  استان اردبیل

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان اصـفهان         کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2384 4
  استان اصفهان

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان ایـالم           کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2385 5
  استان ایالم

 محـل   -ن بومی استان خراسـان شـمالی        مخصوص داوطلبا   کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2386 6
  خدمت استان خراسان شمالی

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان رضـوی           کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2387 7
  خدمت استان خراسان رضوی

 محـل خـدمت     -ان زنجـان    مخصوص داوطلبان بومی اسـت      کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2388 1
  استان زنجان

 محـل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان سـمنان          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2389 2
  استان سمنان

 محل خدمت شهر    -مخصوص داوطلبان بومی استان تهران        کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2390 3
  تهران

 محـل خـدمت     –مخصوص داوطلبان بومی اسـتان تهـران          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*تباط تصویری ار 2391 4
  شهرستانهای تهران

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان قـزوین          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2392 5
  استان قزوین

 محل خدمت اسـتان     -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2393 6
  قم

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان        کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2394 7
  استان کردستان

 محل خـدمت    -استان کرمانشاه     مخصوص داوطلبان بومی      کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2395 1
  استان کرمانشاه

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان گـیالن          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2396 2
  استان گیالن

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2397 3
  ن لرستاناستا

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2398 4
  استان مازندران

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی استان مرکـزی         کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه (*ارتباط تصویری  2399 5
  مرکزی

 محـل خـدمت اسـتان       -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان همـدان          کارشناسی  --  زن  --  1  ) متمرکز نیمه( *ارتباط تصویری  2400 6
  همدان
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  قسمت اول 
  )هنر (4در گروه آزمایشی  عالی   دانشگاهها و مؤسسات آموزشمتمرکز  نیمه تحصیلی  های رشتهبرای کلیه دانشجو  نحوه پذیرش 

  
جمعاً پذیرند  دانشجو میراهنما که در این بخش از دفترچه  های روزانه  دورهمتمرکز  نیمه به روش  هنر آزمایشی  گروه تحصیلی ایه رشته در  دانشجو  پذیرش ظرفیت -

 .باشد نفر می  750حدود 
 فهرست. گیرد  می متمرکز انجام  نیمه  روش  به گزینش تخصصی آن رشته دارند،  امتحان و یا  عملی    و آزمون ، معاینه  نظیر مصاحبه  اقداماتی  نیاز به  که هایی  رشته برای -

  از دفترچه راهنما بخش  این در  ذیربط  عالی   آموزش  سساتؤم در مذکور   تحصیلی   های رشته از   یک هر در دانشجو  پذیرش  ظرفیت و  شرایط  و ضوابط ها، رشته  گونه  این 
  .تاس  شده  درج

های روزانه، نوبت    دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب به  خود مجاز  آزمون  کارنامه اند و براساس  کرده  شرکت اختصاصی  و  عمومی آزمون ر د که  از داوطلبانی دسته آن- 
   آزمایشی  در گروههر دورهمرکز مت  نیمه های کدرشته   از مجموع  کدرشته2توانند حداکثر  می باشند،  مینور و یا مؤسسات غیرانتفاعی بر حسب کارنامه ، پیام)شبانه(دوم 

  . نمایند  متمرکز انتخاب های  بر کدرشته  مذکور، عالوه های ضوابط رشته  شرایط و  به خود را با توجه
 هنر  آزمایشی گروه   آزمون نامه کار براساس و اند  هنر نیز شده  آزمایشی  در گروه  شرکت  متقاضی  که5یا  و 3 ،2 ،1  آزمایشی های  گروه  از داوطلبان  دسته  آن- تبصره
   محل  کدرشته2هر کدام ) نور و غیرانتفاعی حضوری، پیام روزانه، شبانه، نیمه(از هر دوره توانند حداکثر  باشند، می  مزبور می  آزمایشی گروه در   رشته  انتخاب به مجاز خود

   اولویت ترتیب  و کد آنها را به انتخاب خود  اصلی آزمایشی  متمرکز گروه نیمه   محل کدرشته بر دو  عالوه نیز هنر را  آزمایشی  گروه متمرکز نیمه  های رشته از ) دوکدرشته(
 . نمایند  درج انتخابی های  محل سایر کدرشته همراه  به رشته   انتخاب فرم در
در    عالقه  اولویت  ترتیب  و به  مربوط استخراج متمرکز مورد نظر خود را از جداول یمه ن  انتخابی های توانند کدرشته  می  تمایل الذکر در صورت  فوق  از داوطلبان هر یک -

   اینفصل پنجم  برابر دستورالعمل) 100 تا 1  از اولویت( دارند   عالقه  که  متمرکز در هر اولویتی های  سایرکدرشته همراه  به1385 سال تحصیلی  های  رشته  انتخاب فرم
 .ند نمای درجراهنما   دفترچه

   هر رشته متمرکز تا چند برابر ظرفیت  نیمه های کدرشته از  هریک  شدگان  معرفی  اسامی فهرست متمرکز،  های  رشته  نهایی شدگان  پذیرفته  اسامی  از انتشار فهرست پس-
 مذکور را  های  یا کدرشته  کدرشته  که  داوطلبانی  از بین)  است  شده درجراهنما    دفترچه  اینفصل اول » الف«   در قسمت  کل نمره   محاسبه نحوه (  کل  نمره  به با توجه
 . خواهدشد  و اعالم اند استخراج  نموده انتخاب
منظور   متمرکز به  نیمه های رشتهشرایط   واجدین  شوند، در ردیف متمرکز پذیرفته  نیمه های  از کدرشته ، قبل  متمرکز انتخابی  در کدرشته  که  از داوطلبانی  دسته آن - تبصره

 شوند  متمرکز پذیرفته  نیمه  متمرکز بعد از کدرشته در کدرشته که دیگرداوطلبانی عبارت  به. گیرند متمرکز قرارنمی نیمه  های  یا رشته رشته  شدگان  معرفی  فهرست استخراج
 . لحاظ خواهند شد متمرکز انتخابی  نیمه های  یا رشته  رشته  چند برابر ظرفیت  ضوابط در گزینش  به جهبا تو  متمرکز قرار نگیرند شدگان  پذیرفته  در ردیف و یا بطور کلی

  یبرا شود می منتشر   آنان  اسامی  فهرست  همراه  به  مربوط که  زمانی  برنامه  براساس  است  الزم مندی  عالقه متمرکز، در صورت  نیمه های  از رشته  هریک شدگان معرفی -
 . نمایند  اقدام  گزینش  و دیگر مراحل  و یا علمی عملی  ، آزمون ، معاینه  در مصاحبه شرکت

   عمومی های  صالحیت  بررسی  و نتیجه  و یا علمی  عملی ، آزمون ، معاینه  مصاحبه  نتایج  به  مربوط و با توجه  اکتسابی  کل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهایی گزینش -
 . خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهایی  قبولشدگان  اسامی فهرست  و  ذیربط، انجام  توسط ارگان بانداوطل
 از   نوبت  یک  عنوان متمرکز، به  نیمه  تحصیلی های  از رشته  در هر یک نهایی  گزینش  و  عملی یا آزمون  و  و معاینه  در مصاحبه  از موفقیت  پس  داوطلب  شدن پذیرفته-

 .گردد می  محسوب   وی برای   قبولی اکثر دو نوبتحد
 نیز   جاری  سال  متمرکز آزمون  رشته شدگان  جزو پذیرفته چنانچه، گیرند می  قرار متمرکز نیمه  تحصیلی   های  از رشته  هریک شدگان  معرفی ردیف  در  که داوطلبانی -

 : نمایند  اقدام  ذیل2 و 1   تبصره  به توانند با توجه می ) رشته 2حداکثر( متمرکز  نیمه های  یا رشته ه رشت  گزینش مراحل  در  شرکت  به  تمایل صورت در باشند
 .نمایند  تحصیل و  نام ثبت  متمرکز قبولی  در رشته  مقرر  در تاریخ است   الزم داوطلبان از  دسته این -1 تبصره
 شوند پذیرفته مذکور    های  رشته  یا  رشته   گزینش  مختلف  مراحل در  و  کنند  اقدام    شده  معرفی  متمرکز  نیمه  های  رشته  یا  رشته  گزینش  مراحل   برای  که  صورتی در -2 تبصره

 هماننـد   گـردد و بـا آنـان       مـی     تلقـی  » یکـن    لم   کان «متمرکز  رشته در  آنان    قبلی  قبولی ،گردد  اعالم  متمرکز  نیمه  رشته   نهایی   شدگان  پذیرفته  جزو  آنان   اسامی  فهرست و
  .شد خواهد رفتار  انتقالی  دانشجویان

پذیرند،  متمرکز دانشجو می  نیمه  روش  به  جاری سال   آنها در آزمون  به  وابسته  عالی  آموزش سساتؤ م  که هایی ها و ارگان ها، سازمان  از وزارتخانه  هریک  رسمی پرسنل-
 و یا   یا سازمان  کد وزارتخانه  و شماره  و نام  ذیربط داشته  و ارگان ، سازمان  در وزارتخانه  رسمی  خدمت  سابقه  تمام  سال  سه حداقل 29/12/84   تا تاریخ  که در صورتی

 .دش خواهند  و معرفی  گزینش داوطلبان  سایر  به رنسبت تا چهار براب  قبولی باشند، با شانس    نموده  مشخص سراسری   آزمون نام ثبت    خود را در تقاضانامه  خدمت  محل ارگان
   نیمسال  بر حسب  پذیرش  ظرفیت،  رشته ، نام تحصیلی   کدرشته،  کنترل  رقم  ترتیب  به  راست  از سمت سساتؤ از م یک متمرکز هر  نیمه های  رشته  مربوط به در جداول -

 .  است  شده  درجیحاتتوض و  تحصیلی  ، مقطع  پذیرش ، جنس  و دوم اول
گردد، لیکن داوطلبانی که مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با موفقیت طی  متمرکز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمی های نیمه  معرفی چند برابر رشته-

  .باشند متمرکز می پذیرفته شده رشته نیمهشدگان نهایی به عنوان قبولی توسط این سازمان اعالم نتایج شوند  نمایند و در ردیف پذیرفته
  دومقسمت    

  پذیرند متمرکز از گروه آزمایشی هنر می ها و موسسات آموزش عالی که دانشجو به روش  نیمه دانشگاه
  ـ دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 1

  7جدول شماره 
  کارشناسی 8 4 12 -- تلویزیون وهنرهای دیجیتالی 2378 5
  شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و همچنین اطالعات و امتیازات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران   کارشناسی 10 4 14 -- کارگردانی تلویزیون 2379 6

زان دو برابر مدت تحصیل در دانشکده ـ داوطلب در شروع تحصیل متعهد به انجام خدمت به می2. ـ داوطلب باید مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران باشد1
در مورد همکاراان رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران که حداقل : تذکر)  به بعد1360متولدین مهرماه ( سال تمام 25ـ حداکثر سن 3. خواهد بود

ـ موفقیت در آزمون مصاحبه علمی و تخصصی و گزینش سازمان 4. یابد ی سال افزایش م30باشند، حداکثر سن به ) به تخشیص سازمان(دارای سه سال سابقه کار مفید 
جانبازان عزیز با توجه به ضوابط مربوط و نیز شرایط خاص (ـ برخورداری از سالمت کامل به گواهی مرکز بهداشت سازمان 5. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

های کارشناسی کارگردانی تلویزیون و کارشناسی تلویزیون و هنرهای  ـ مدت تحصیل در رشته6).  شدسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انتخاب خواهند
های جدید آموزش  ـ با توجه به برنامه8. التحصیالن مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری اعطا خواهد شد ـ به فارغ7. باشد  نیمسال تحصیلی می8دیجیتال 

ـ دانشجویان در طول 9. باشند های آموزشی زبان می ، دانشجویان از آموزش ویژه زبان انگلیسی برخوردار خواهند بود و موظف به گذراندن دورهدانشکده صدا و سیما
 کشوری 300ز الف ـ دانشجویانی که در کنکور سراسری در گروه آزمایشی مربوطه رتبه کمتر ا: تبصره. مند خواهند بود مدت تحصیل از کمک هزینه تحصیلی بهره

ب ـ کمک هزینه متأهلی و هدیه ازدواج برابر قوانین سازمان پرداخت خواهد . اند از کمک هزینه تحصیلی ویژه برابر ضوابط دانشکده برخوردار خواهند شد کسب نموده
التحصیالن  ـ انجام تعهد خدمت فارغ11. اهند کردـ دانشجویان در طول مدت تحصیل  از تسهیالت رفاهی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری استفاده خو10. شد

  . مشروط به کسب کارآیی آنها و نیاز سازمان صدا و سیما خواهد بود
ـ در صورت بکارگیری و استخدام 2. التحصیالن دانشکده نخواهد داشت ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه تعهدی برای استخدام فارغ1تبصره 
  . تحصیالن دانشکده توسط سازمان صدا و سیما، این سازمان محل خدمت ایشان را بر اساس نیاز مراکز خود در سطح استانهای کشور تعیین خواهد کردال فارغ

دومبخش
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 و موسیقی نظامی اهه دانشگا  و جهانی  ایرانیساز   نوازندگی رشتهـ 2
  

   و موسیقی نظامی اههدانشگا و جهانی ایرانی ساز   نوازندگی رشتهـ 8جدول شماره 
  دانشگاه تهران 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

    کارشناسی مرد  زن -- 10 نوازندگی ساز ایرانی 2349 4
  دانشگاه هنر 

فاقـد  . (باشـد   ل تحصیل کرج وتهران مـی     مح کارشناسی مرد زن 15 -- نوازندگی سازجهانی 2371 5
 )خوابگاه دانشجویی

 بر   تسلط الزم چنین و هم)   ضربی  سازهای  استثنای به (  ایران  سنتی  موسیقی  از سازهای  یکی  به  تسلط الزم،  ایرانیموسیقی   نوازندگی  در رشته-1 :  عملی  و آزمون مصاحبه
و )   ضربی  سازهای  استثنای به (  سمفونیک  موجود در ارکسترهای  از سازهای  بر یکی  تسلط الزم،  جهانیموسیقی   نوازندگی  در رشته-2 ایرانی  موسیقی  و عملی  نظری مبانی
   ردیف خواهد شد و اجرای رزیابیا  شنوایی  ساز وتواناییهای ،استعداد نوازندگی عملی  وآزمون در مصاحبه-3    جهانی  موسیقی  و عملی  نظری  بر مبانی  تسلط الزم چنین هم

  .  برخورداراست درسی6   استعداد از ضریب  آزمون  به نسبت
  دانشگاه هنر 

بورسیه دانشگاه  .محل تحصیل کرج می باشد      کارشناسی مرد -- 5 -- موسیقی نظامی 2372 6
 )ع (افسری امام علی 

   ):مخصوص داوطلبان بورسیه (شرایط و ضوابط و امتیازات پذیرش دانشجو در رشته موسیقی نظامی
ها و موسسات اموزش عالی و سایر شرایط عمومی استخدام  عبارت است از شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری دانشگاه:  شرایط عمومی استخدام –الف 

  .در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
عدم -2. و متدین به دین مبین اسالم و اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه)االصل بودن ایرانی( ایران تابعیت جمهوری اسالمی-1:  شرایط اختصاصی استخدام –ب 

عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی و الحادی و -3.  عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصالح،معرفیت به فساد اخالقی
. برابر تأیید مرکز معاینات پزشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران)  سانتیمتر165حداقل قد (داشتن سالمت روانی و جسمانی و تناسب اندام -4. غیرقانونی

م وظیفه عمومی روشن بودن وضعیت نظا-6  1/7/85 سال تا تاریخ 24 سال و در صورت انجام خدمت وظیفه عمومی 22 سال تمام و حداکثر سن 18حداقل سن -5
 24 کارت پایان خدمت تا – سال 22 گواهی حین خدمت سربازی تا – سال 21 دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت تا – سال 20گواهی اشتغال به تحصیل تا (

به سازمانهای دولتی و )  آزمایشی،مانی پی،رسمی(عدم تعهد خدمت به هر صورت -8. دارندگان کارت معافیت پزشکی حق ثبت نام و اعالم تمایل ندارند-7). سال
 ارائه مجوز از دایره اعزام به مدارس برای کارکنان ارتش جمهوری -10. داوطلبان باید مجرد باشند و تا آخر دوره بدون اخذ مجوز تأهل اختیار ننمایند-9. غیردولتی

موفقیت در مراحل گزینش شامل آزمون روانسنجی، مصاحبه عقیدتی -11).  سال25سن درجه گروهبان یکمی تا استوار یکمی و برای کارمندان حداکثر (اسالمی ایران 
  و امنیتی و معاینات پزشکی، ارزیابی فرماندهی و تست ورزش 

صب درجه با سومی مفتخر و بدون ن  ترم موفقیت آمیز به درجه ستوان4دانشجویان از بدو ورود به استخدام رسمی درخواهند آمد و پس از طی -1: امتیازات –ج 
 ترم موفیقت آمیز به اخذ مدرک کارشناسی نایل و به درجه ستواندومی 7برخورداری از حقوق و مزایای درجه مربوط به تحصیل خود ادامه داده و پس از گذراندن 

به فارغ التحصیالن در طول خدمت یک -3به دانشجویان در طول مدت آموزش ماهیانه مبلغی بعنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد -2. مفتخر می گردند
باب مسکن مناسب و متعارف مطابق ضوابط واگذار و همچنین از تسهیالت دفترچه اتکا و دفترچه بیمه درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تکفل و برابر مقررات 

 دانشجویان -4. مند خواهند شد  جانبازان و آزادگان از امتیازات قانونی بهره،عظم شهداخانواده م: تبصره. موجود از منازل سازمانی و وامهای مصوبه برخوردار خواهند شد
جهت انجام وظیفه در کادر ) کارشناسی ارشد و دکتری(توانند از بورسیه تحصیالت تکمیلی  های الزم می های ممتاز ضمن برخورداری از جوایز نفیس و مساعدت رتبه

 .هیات علمی استفاده نمایند
 اهه دانشگا سازی  مجسمه تهرش -3

  اهه دانشگا سازی  مجسمه رشتهـ 9جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی مرد  زن -- 10 مجسمه سازی 2350 5 دانشگاه تهران  کارشناسی مرد  زن -- 20 مجسمه سازی
تهــران  محــل تحــصیل کــرج و  -دانــشگاه هنــر  کارشناسی مرد  زن 20 -- مجسمه سازی 2370 4

 )فاقدخوابگاه دانشجویی( .باشد می
  . خواهد شد محاسبه) 4 (  با ضریب  عملی  پروژه ، درس سازی  مجسمه  رشته در گزینش -

 .گردد شهد فاقد خوابگاه دولتی است و تسهیالت خوابگاهی در قالب ستاد اسکان و مقررات مربوط به آن ارائه میواحد نیشابور دانشگاه فردوسی م
    عالی  آموزش سساتؤم و اهه دانشگا  و ارتباط تصویری  نقاشی  تحصیلی های رشتهـ 4
   در ردیف  که پذیرد و داوطلبانی  می متمرکز انجام  نیمه  روش  به  عالی وزش آم ا و مؤسساتهه دانشگا ارتباط تصویری  و  نقاشی های  دانشجو در رشته پذیرش   

 و   نقاشی های  رشته  در گزینش  عملی آزمون.  نمایند شرکت)   تشریحی آزمون (  عملی گیرند، باید در آزمون  مذکور قرار می های  رشته  چند برابر ظرفیت شدگان معرفی
 .گردد  می محاسبهدر گزینش نهایی  4   باضریب  خواهد بودکه  طراحی درس، طراحی صنعتی ، ارتباط تصویری

    عالی  آموزش مؤسسات و اهه دانشگا ارتباط تصویری  و  نقاشی های رشتهـ 10جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  تهران –) س(دانشگاه الزهرا کارشناسی --  زن 15 -- نقاشی
 دانشگاه تهران  کارشناسی مرد  زن -- 20 نقاشی
   زاهدان–دانشگاه سیستان و بلوچستان  کارشناسی مرد  زن 15 -- نقاشی
  تهران –دانشگاه شاهد  کارشناسی مرد  زن 30 -- نقاشی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی مرد زن 35 -- نقاشی
  اهواز -دانشگاه شهید چمران  کارشناسی مرد زن 14 -- نقاشی
 دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناسی مرد  زن -- 10 نقاشی
 محـل تحـصیل کـرج وتهـران مـی        -دانشگاه هنر    کارشناسی مرد  زن 20 -- نقاشی

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
  دانشگاه هنر اصفهان  کارشناسی مرد  زن 25 -- نقاشی

5 2343 

  گرایش عمومی-دانشگاه یزد  کارشناسی مرد  زن 18 -- نقاشی
   تهران –) س(دانشگاه الزهرا   کارشناسی --  زن 15 -- ارتباط تصویری
  دانشگاه تهران   کارشناسی مرد  زن -- 15 ارتباط تصویری
ردم  زن 20 -- ارتباط تصویری  دانشگاه سمنان  کارشناسی 
  تهران –دانشگاه شاهد  کارشناسی مرد  زن 30 -- ارتباط تصویری

4 2342 

  گرایش گرافیک-دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی مرد زن 14 -- ارتباط تصویری
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    عالی  آموزش اتمؤسس و اهه دانشگا ارتباط تصویری  و  نقاشی های رشته                 10جدول شماره ادامه 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناسی مرد  زن -- 10 ارتباط تصویری
   رشت-دانشگاه گیالن  کارشناسی مرد زن 20 -- ارتباط تصویری
 محـل تحـصیل کـرج وتهـران مـی           -دانشگاه هنر  کارشناسی مرد  زن 20 -- ارتباط تصویری

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
 

4 
 ادامه

2342 
 دانشگاه هنر اصفهان  کارشناسی مرد  زن 25 -- ارتباط تصویری

  .ن ومقررات مربوط به آن ارائه می شودفاقدخوابگاه دولتی است وتسهیالت خوابگاهی درقالب ستاداسکا دانشگاه فردوسی مشهد واحدنیشابور 
های تحصیلی دانشگاه شاهد در مجاورت مرقد مطهر حـضرت امـام              ضمناً محل تحصیل رشته   . این دفترچه راهنما درج شده است     فصل اول     شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه شاهد در         

  .باشد می) ره(خمینی 
  
   دانشگاههارشته طراحی صنعتیـ 5

  رشته طراحی صنعتی دانشگاهها 11جدول شماره 
 تهران-)س(دانشگاه الزهرا کارشناسی --  زن 15 -- طراحی صنعتی
  پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران  کارشناسی مرد  زن -- 25 طراحی صنعتی
  تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران  کارشناسی مرد  زن 20 -- طراحی صنعتی
  فاقدخوابگاه دانشجویی-دانشگاه هنر  کارشناسی مرد  زن -- 25 طراحی صنعتی
  تبریز-دانشگاه هنر اسالمی  کارشناسی --  زن -- 25 طراحی صنعتی

6 2344 

  تبریز–دانشگاه هنر اسالمی  کارشناسی مرد -- 25 -- طراحی صنعتی
  
  دانشگاهها ) گرایشهای نقاشی و گرافیک(ـ رشته تحصیلی کاردانی هنرهای تجسمی 6

  
  دانشگاهها) گرایشهای نقاشی و گرافیک(رشته تحصیلی کاردانی هنرهای تجسمی  12جدول شماره 
  همدان -دانشگاه بوعلی سینا کاردانی مرد  زن 40 --   گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
ل محل تحـصی  - -دانشگاه شهید چمران اهواز    کاردانی مرد زن 14 --   نقاشی -کاردانی هنرهای تجسمی

 2345 7 .شهرستان شوشترمی باشد
محل تحـصیل   - -دانشگاه شهید چمران اهواز    کاردانی مرد زن 14 --  گرافیک -کاردانی هنرهای تجسمی

 .شهرستان شوشترمی باشد
  

  دانشگاه هنر 13جدول شماره 

 کارشناسی مرد  زن -- 30  )تئاتر(نمایش  2369 3
ــشی    ــات نمای ــشهای ادبی ــازیگری-گرای  -ب

 آرایـی ونمایش عروسکی    صحنه-کارگردانی  
 )فاقدخوابگاه دانشجویی(

  . محاسبه خواهد شد4آزمون عملی رشته نمایش به عنوان یک درس با ضریب 
  

   تهران –دانشگاه شاهد  14جدول شماره 
   کارشناسی مرد  زن 30 -- کتابت و نگارگری 2355 3

ضمناً محل تحصيل دانشگاه شاهد در مجاورت مرقد مطهر حضرت . اهنما درج شده استشرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد در فصل اول  اين دفترچه ر
  .باشد مي) ره(امام خميني 

  
  قسمت سوم

     آزمایشی از چند گروهروش نیمه متمرکز پذیرش دانشجو به 
جربی، علوم انسانی و یا هنر واجد شرایط نـسبت بـه پـذیرش              های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم ت         مندان هریک از گروه     در این قسمت از بین عالقه     پذیرش دانشجو   

نمایند، بدیهی است در زمان گزینش نهایی ظرفیت پذیرش اعـالم   های آزمایشی ذیربط با توجه به ظرفیت اعالم شده اقدام می مندان هریک از گروه  دانشجو از بین عالقه   
 .های آزمایشی ذیربط تقسیم خواهد شد ان در هریک از گروههای تحصیلی مربوطه، به نسبت متقاضی شده برای هریک از رشته

    اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات دانشکده -
 هنر که  علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و  آزمایشی های مند گروه  عالقه  داوطلبان  خود را از بین  دانشجویان  اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات دانشکده

  .نماید  می  مذکور انتخاب آزمایشی های  از گروه  در هریک متقاضیان  نسبت  مذکور باشند، به  دانشکده  شرایط و ضوابط اختصاصیواجد
   اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات دانشکده           15جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  کنترل
کد 
  رشته تحصیلی  رشته

نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  لیتحصی

 گرایش مطالعات امنیتی کارشناسی مرد --  100 -- علوم اجتماعی 2289 7
 گرایش مطالعات امنیتی کارشناسی مرد --  100 -- علوم سیاسی 2288 6
  گرایش مدیریت اطالعات و ارتباطات کارشناسی  مرد --  100 --  مدیریت  2290 1

 .این دفترچه راهنما درج شده استبخش دوم قسمت دوم از فصل دوم  ضوابط عمومی و اختصاصی دانشکده اطالعات در شرایط و
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  قسمت اول

 )هنر(4آزمایشی   در گروه  عالی آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم   دوره  حصیلیت  مختلف  های  دانشجو دررشته ضوابط پذیرش شرایط و
 ،  علوم  وزارت  به  وابسته  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم    دوره  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته ضوابط پذیرش  شرایط و  شامل  بخش این

 .باشد  می  ذیل  شرح  هنر به  آزمایشی گروه در فناوری  و تحقیقات
 لی  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم  ه دانشجو در دور ضوابط پذیرش شرایط و -1
  609  حدودجمعاًدر گروه آزمایشی هنر   عالی  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه)شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  مختلف های  رشته  دانشجو در کلیه  پذیرش  کل ظرفیت  -

 .باشد می نفر
   جدول مندرجات   به توجه و با)   کارنامه6   شماره  جدول اساس بر (  رشته  انتخاب  به  مجاز بودن چنین  و همهنر  مایشی آز  گروه  در آزمون  شرط شرکت  به  داوطلبان کلیه -

 . نمایند را نیز انتخاب) شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های توانند رشته  می6  شماره
 .باشد  می  روزانه  مربوط در دوره  رشته  و ضرایب همانند مواد امتحانی )شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصیلی های  از رشته  هر یک  دروس ضرایب  و امتحانی مواد -
شرایط  ( اختصاصی  و  واجد شرایط عمومی  است  الزم  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  در رشته  تحصیل  متقاضی داوطلبان -

 . باشند  نداشته  منعی  عمومی  وظیفه لحاظ مقررات از  و بوده)   یک  شماره راهنمای    دفترچه2-2 و 2-1  ندهای در ب مندرج
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  در آزمون  قبولی نوبت  از حداکثر دو  قبولی  نوبت  یک  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن پذیرفته-
توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون  کنند، می ها و مؤسسات اموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی دانشگاه) شبانه( دوم  دانشجویان دوره نوبت-

ی قبلی خود نام در رشته قبولی جدید، الزم است در رشته قبول بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت. نام و شرکت نمایند سراسری ثبت
دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی  الزم به توضیح است که این . انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند

    .قبلی خود را ندارند
   مجدد از سهمیه  استفاده ، مجاز به  رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی نامه   آیین شوند براساس  می پذیرفته) شبانه( نوبت دوم   در دوره  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 . نخواهند بود  سراسری  درآزمون رزمندگان
   آزمون )شبانه( نوبت دوم   دوره حصیلی ت های  شاهد در رشته  با سهمیه شدگان  پذیرفته ها،  کنکور دانشگاه ریزی   و برنامه  مطالعه  کمیته15/2/1375   مورخ  جلسه براساس
 .باشند  نمی  بعدی های  و آزمون  جاری  سال  سراسری های  مذکور در آزمون  مجدد از سهمیه  استفاده  مجاز به از آن  و بعد1376  سال  سراسری

 )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصیل -2
 نخواهند  دانشجویان  به  رفاهی امور سایر  و تحصیلی  وام ، خوابگاه ، مسکن  تامین  امکان  وجه  هیچ  به ،)شبانه(نوبت دوم   رهدو  مجری  عالی  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه-

 . داشت
 )شبانه( نوبت دوم   ایجاد دوره رح ط نامه  درآیین  که مگر در مواردی.  خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجویان  آموزشی  مقررات تابع )شبانه( نوبت دوم   دوره دانشجویان-

 . است  شده مستثنی
 .باشد  می  ممنوع  روزانه  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجویان انتقال-
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود   کارشناسی  و در مقطع   کاردانی  در مقطع  تحصیلی  دوره طول-
 .شود ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعالم می  با نظر دانشگاه)شبانه (دوره نوبت دوم ی ها  کالس  تشکیل ساعات -
  .  است  روزانه  دوره  آموزشی های  برنامه  همان عیناً)شبانه(دوره نوبت دوم    آموزشی های برنامه -
   مراجعه  باید ضمن  متقاضیانضمناً. شود  می  پرداخت  ضروری وام )شبانه( نوبت دوم  دوره   دانشجویان ، به  توسعه  سوم  برنامه  قانون153   ماده  اجرایی نامه  آئین براساس  -
   به الزم.  اتخاذ نمایند  مناسب  تصمیم  و بازپرداخت  پرداخت  و مقررات  قوانین  از مجموعه  آگاهی  مربوط و کسب  فرم و تکمیل   تحصیل  محل  دانشگاه  امور دانشجویی به

  های  بدهی  بازپرداخت  تضمین  جهت  دانشجویان  رفاه  صندوق به   تعهد محضری  سپردن  به موظف گردند مند می  بهره  رفاهی  از تسهیالت  که ، دانشجویانی است  یادآوری
 . خواهندبود  تحصیالت  از پایان  پس  شده تعیین

    )شبانه( نوبت دوم دوره  شهریهـ 3
  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالی  تعهدات  رعایت  به  ملزم شدگان پذیرفتهـ  
و پرداخت شهریه و یا هرگونه کمک هزینه تحصیلی از سوی سازمان به کارگیرنده ممنـوع                ) شبانه(شده دوره نوبت دوم       اعطای مأموریت آموزشی به کارکنان پذیرفته      -

  .باشد می
 .ر موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی د-

  
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بخش سوم فصل ) شبانه(جداول شهریه ثابت و متغیر نوبت دوره دوم 

  دوم این دفترچه راهنما درج شده است
  
    گزینش نحوه  و  تحصیلی های  رشته  ظرفیت  و توزیع بندی  ازنظر سهمیه  داوطلبان بندی  تقسیم -4
   بـه   رشـته  هر   ظرفیت  درصد 80 تا   60  میزان    به  فناوری  و  تحقیقات ،علوم    وزارت  به   وابسته  عالی   آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه   تحصیلی  های  رشته در دانشجو   پذیرش-

،    علـوم    وزارت   به   وابسته   و پژوهشی    آموزشی  ها و مؤسسات    دانشگاه ، فناوری  و  اتتحقیق ،علوم  وزارت   رسمی  کارمندان  درصد به  10 تا   و ظرفیتی    است   استانی   بومی  روش
 .یابد  می  مربوط اختصاص  استان  بومی فناوری  و تحقیقات

   اسـتان   در همـان  )   در کارنامـه     منـدرج   بومی   استان  مطابق ( آنان   بومی   استان   که   داوطلبانی   به   هر رشته   ظرفیت  در   یافته   درصد اختصاص    استانی   بومی   گزینش  در روش -
 .  خواهد گرفت باشد تعلق

 . خواهد بود  نام  ثبت  هنگام  به  تمام  سال35   کارکنان  سهمیه  برای حداکثر سن -1 تبصره
 .  است  ممنوع  تحصیلی  هزینه  کمک  هرگونه  و یا پرداخت  شهریه  و پرداخت )شبانه(دوره نوبت دوم   در شده  پذیرفته  کارکنان  به   آموزشی موریتأ م اعطای -2 تبصره
   در دانشگاه نام  ثبت  هنگام  و به شدن  پذیرفته  و درصورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومی  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سنی  رعایت مسؤولیت -3 تبصره

 .گردد  می  تلقی»  یکن  لم کان«   وی  قبولی صورت  این غیر  در  مربوط را ارائه باید مدارک
 . ذیربط خواهد بود  عالی  آموزش  مؤسسه آموزشی  در اختیار شورای  سایر ضوابط و مقررات  به توجه  با  تحصیلی  هر نیمسال  برای  درسی  واحدهای  سقف تعیین -
   داوطلبان  کل  نمره  براساس  مختلف  آزمایشی های  گروه  عالی  آموزش ها ومؤسسات دانشگاه)شبانه ( نوبت دوم  دوره  تحصیلی های  از رشته  دانشجو در هریک گزینش-
 .پذیرد  می صورت)   است  شده  داده توضیحراهنما    دفترچه این فصل اول » الف«  قسمت  در  داوطلبان  برای  کل  نمره  محاسبه نحوه(
 . خواهد بود  روزانه های همانند شرایط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  های  دوره دانشجو در ضوابط پذیرش سایر شرایط و-
    رشته انتخاب -5
 .پذیرد  می  مفاد زیر انجام  براساس هنر  آزمایشی گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  رشته انتخاب   
 حضوری و  نیمه) شبانه(، نوبت دوم   روزانه های  دوره  تحصیلی های رشته  انتخاب  به مجاز  آزمون  کارنامه در  ندرج م6  شماره  جدول  اساس بر   که  از داوطلبانی دسته  آن -

  به مربوط  ضوابط همچنین وراهنما   دفترچه  این  اول  فصل در  ضوابط مندرج  اساس بر توانند می  مندی  عالقه باشند، در صورت  می  عالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 انتخاب  فرم در و  استخراج  مربوط  جدول از را خود  عالقه مورد  )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های کدرشته یا  کدرشته،)شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های رشته

 . نمایند درج  اولویت  ترتیب  به1385ل سا  آزمون  تحصیلی  های رشته 
 یا  توانند کدرشته  ندارند و لذا می  محدودیتی  اولویت نظر تعداد و از لحاظ درج  از )شبانه(نوبت دوم    دوره های  کدرشته  در انتخاب  فوق  بندهای واجد شرایط داوطلبان  -

 تا 1  از اولویت (  انتخابی های  اولویت  عنوان ، بهما راهن  دفترچه این  دستورالعمل فصل پنجم   به توجه  و با مربوط استخراج   را از جداول )شبانه(دوره نوبت دوم  های کدرشته
 . نمایند  درج  رشته  انتخاب در فرم) 100
 متمرکز و  نیمه  روش  به،ها  رشته  گونه  این  انتخاب مند به  عالقههنر   آزمایشی   گروه  داوطلبان بین  از )شبانه( دوره نوبت دوم  های  از رشته برخی  دانشجو در پذیرش -

  ، الزم )شبانه(دوره نوبت دوم  متمرکز  نیمه  رشته  انتخاب  به  تمایل در صورتمربوطه    آزمایشی گروه مند  عالقه داوطلبان. شود  می امانج  مذکور  رشته  روزانه همانند دوره
   رشته  انتخاب ، در فرم  انتخابی های  سایر کدرشته  همراه  آنرا به انتخاب چند و یا   یک  عنوان به  و  استخراج مربوطه  جداول از های مربوط را کدرشته محل  یا  کدرشته است
  . نمایند درج

 سومبخش
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 دوم  قسمت
  به روش متمرکزهنر  آزمایشی گروه )شبانه(نوبت دوم   دوره حصیلیت  مختلف های رشته شرایط و  ضوابط  اختصاصی

   روزانـه   ضـوابط مـذکور در دوره      مانند شـرایط و   ه هنر     آزمایشی  گروه )شبانه( نوبت دوم     های   دوره   تحصیلی  های  رشته   انتخاب   دانشجو و نحوه    ضوابط پذیرش  شرایط و -
 .باشد می ذیربط  های رشته

 حـضوری  و نیمـه  ) شـبانه (م  ، نوبـت دو     روزانـه    دوره   تحـصیلی   هـای   رشته  به انتخاب  مجاز   آزمون کارنامه در   مندرج 6  شماره  جدول   براساس که داوطلبان از  دسته  آن -
   درج   تحـصیلی   هـای    رشـته    انتخاب   در فرم    تقدم   ترتیب   و به    استخراج مربوطجدول   خود را از       مورد عالقه    تحصیلی  های توانند رشته   می   مندی   عالقه  در صورت  ،باشند  می

 .نمایند
   گـروه    تحـصیلی   های   رشته   در گزینش   به شرکت  مند  عالقه   که  زبانهای خارجی  یا و  انسانی  علوم ،بی تجر  علوم ،وفنی  علوم ریاضی    آزمایشی  های گروه  داوطلبان از  هریک-

تواننـد     مذکور باشند، می     گروه   رشته   انتخاب   خود مجاز به     کارنامه 6   شماره   جدول   هنر و بر اساس      آزمایشی   گروه   در آزمون    شرط شرکت   اند، به    هنر نیز شده    آزمایشی
   درج   رشـته    انتخـاب    و در فرم     خود انتخاب    اصلی   آزمایشی   گروه   انتخابی  های   بر کدرشته   را نیز عالوه   هنر   آزمایشی   گروه  )شبانه(  دوم  نوبت   دوره   تحصیلی   های  رشتهکد

 .نمایند
  عالقـه    مورد  های  محل  کدرشته 16جدول شماره      به   باتوجه   است   الزم ، هنر   آزمایشی  گروه )شبانه( نوبت دوم      دوره  های   رشته   انتخاب  مند به   واجد شرایط عالقه    داوطلبان-
 . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب  در فرم عالقه  مورد تحصیلی های  کدرشته  درج  به نسبتراهنما    دفترچه  اینفصل پنجم  در   مندرج   دستورالعمل   براساس و   استخراج را  خود 
   تحـصیلی   هـای    رشته   ضوابط مربوط به     هنر مطابق    آزمایشی  گروه )شبانه( نوبت دوم      دوره   تحصیلی   مختلف  های  رشته  ای   حرفه   مطلوب  عضو غیر موثر در فعالیتهای      نقص-

 .باشد  مذکور می آزمایشی  گروه  روزانه دوره
  .باشد می 16جدول شماره    شرح به روش متمرکز به هنر   آزمایشی گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های رشته

  
  تهران-)س (دانشگاه الزهرا             16جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی --  زن -- 25 صنایع دستی 3101 7
   کارشناسی --  زن -- 25 ارچه ولباسطراحی پ 3102 1

  
 همدان-دانشگاه بوعلی سینا

   کارشناسی مرد  زن -- 6 باستان شناسی 3103 2
  

 دانشگاه بیرجند
   کاردانی مرد  زن -- 6 کاردانی باستان شناسی 3104 3

  
 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی

  کارشناسی مرد زن  -- 15 مرمت واحیای بناهای تاریخی 3105 4
  

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار
   کاردانی مرد -- -- 35 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 3106 5

  
 دانشگاه زابل

   کارشناسی مرد  زن 60 -- مرمت آثارتاریخی 3107 6
   کاردانی مرد  زن 12 -- کاردانی باستان شناسی 3108 7

  
 دانزاه-دانشگاه سیستان وبلوچستان 

   کارشناسی مرد  زن -- 15 صنایع دستی 3109 1
   کارشناسی مرد  زن 20 -- مردم شناسی 3110 2
 گرایش طراحی فرش کارشناسی مرد  زن -- 15 کارشناسی فرش 3111 3
   کارشناسی مرد  زن -- 9 باستان شناسی 3112 4
   انیکارد مرد  زن -- 15 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 3113 5

  
 دانشگاه شهرکرد

 فارسان کارشناسی مرد  زن -- 15 صنایع دستی 3114 6
 فارسان کارشناسی مرد  زن -- 15 کارشناسی فرش 3115 7

  
 دانشگاه شیراز

 شیشه وچوب-لعاب-با تکیه بر کارگاه سفال کارشناسی مرد  زن -- 10 صنایع دستی 3116 1
  

 دانشگاه کاشان
   کارشناسی مرد  زن -- 10 صنایع دستی 3117 2
   کارشناسی مرد  زن -- 10 کارشناسی فرش 3118 3

  
 دانشگاه هنر

 فاقدخوابگاه دانشجویی کارشناسی مرد  زن 10 -- عکاسی 3119 4
 فاقدخوابگاه دانشجویی کارشناسی مرد  زن 10 -- صنایع دستی 3120 5
ــص  کارشناسی مرد  زن 10 -- طراحی پارچه ولباس 3121 6 ــل تح ــی مح ــران م ــرج وته ــد یل ک  .باش

 )فاقدخوابگاه دانشجویی(
 فاقدخوابگاه دانشجویی کارشناسی مرد  زن -- 10 سینما 3122 7
 فاقـد ( .باشـد  محل تحصیل کرج وتهران مـی      کارشناسی مرد  زن 10 -- کارشناسی فرش 3123 1

 )خوابگاه دانشجویی
  
 وابسته به وزارت آموزش وپرورش-)شریعتی (دانشکده تربیت دبیرفنی وحرفه ای دختران تهران 

   کارشناسی --  زن -- 30 طراحی پارچه ولباس 3124 2
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  سومقسمت 
  پذیرند متمرکز از گروه آزمایشی هنر می دانشجو به روش نیمه) شبانه(ها و موسسات آموزش عالی که در دوره نوبت دوم  دانشگاه

  
  17جدول شماره 

 ظرفیت
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   تهران –) س(دانشگاه الزهرا  کارشناسی --  زن 25 -- نقاشی
   زاهدان–دانشگاه سیستان و بلوچستان  کارشناسی مرد  زن 15 -- نقاشی
 ز دانشگاه شهید چمران اهوا کارشناسی مرد زن 5 -- نقاشی
 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی مرد  زن -- 10 نقاشی

4 3126 

 محــل تحــصیل تهــران مــی -دانــشگاه هنــر کارشناسی مرد  زن 10 -- نقاشی
 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد

  تهران –) س(دانشگاه الزهرا کارشناسی --  زن 25 -- ارتباط تصویری
ــواز   کارشناسی مرد زن 5 -- ارتباط تصویری ــران اه ــهید چم ــشگاه ش ــرایش –دان  گ

 گرافیک 
 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی مرد  زن -- 10 ارتباط تصویری
ــی    کارشناسی مرد  زن 10 -- ارتباط تصویری ــران م ــر محــل تحــصیل ته ــشگاه هن دان

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
3 3129 

 کارشناسی --  زن 20 -- ارتباط تصویری
ای دختـران     دبیر فنی وحرفه  دانشکده تربیت    

وابسته به وزارت آمـوزش و      ) شریعتی(تهران  
  پرورش 

 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی مرد  زن -- 10 مجسمه سازی
دانشگاه هنر محل تحصیل کرج وتهـران مـی          کارشناسی مرد  زن 10 -- مجسمه سازی 3135 6

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
محل تحصیل کرج وتهران می      -دانشگاه هنر    کارشناسی مرد  زن 6 -- هانینوازندگی سازج 3139 3

 )فاقدخوابگاه دانشجویی.(باشد
 فاقدخوابگاه دانشجویی -دانشگاه هنر  کارشناسی مرد  زن -- 15 )تئاتر(نمایش  3138 2

 کاردانی مرد زن 5 -- کاردانی هنرهای تجسمی
ــواز   ــران اه ــهید چم ــشگاه ش ــرایش  -دان گ

محل تحصیل شهرستان شوشترمی    -رافیک  گ
 3131 2 .باشد

 کاردانی مرد زن 5 -- کاردانی هنرهای تجسمی
ــواز   ــران اه ــهید چم ــشگاه ش ــرایش  -دان گ

محل تحـصیل شهرسـتان شوشـترمی       -نقاشی
 .باشد

  .ربوط به آن ارائه می شودفاقدخوابگاه دولتی است وتسهیالت خوابگاهی درقالب ستاداسکان ومقررات م دانشگاه فردوسی مشهد واحدنیشابور  
   تهران-)س(دانشگاه الزهرا
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی --  زن 25 -- طراحی صنعتی 3127 5
  
  
  
  
  

  
  
  

  )هنر (4 در گروه آزمایشی )از راه دور  آموزش( نور  پیام دانشگاهمراکز آموزشی    تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته شرایط و ضوابط پذیرش
  
  

گـروه  ) از راه دور  آموزش  (نور   های مختلف تحصیلی مراکز آموزشی دانشگاه پیام       شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته      
روه آزمایشی علـوم ریاضـی و فنـی منـدرج در بخـش              نور در گ   آزمایشی هنر همانند شرایط و ضوابط مربوط به دانشگاه پیام         

های تحت پوشش هـر       نام مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و شهرستان        ضمناً  . باشد پنجم فصل دوم این دفترچه راهنما می      
 درج شده است مذکور در بخش های ثابت و متغیر  مرکز به انضمام جدول شهریه

  
   هنر   آزمایشی گروه) از راه دورآموزش (نور   پیام  دانشگاه  تحصیلی های رشته -4
 مجاز  کارنامه 6شماره    جدول براساس  دانشگاه پیام نوردر صورتیکههنر   آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  انتخاب مند به عالقههنر    آزمایشی  گروه  ازداوطلبان هریک -

   و براساس استخراج 17جدول شماره  خودرا از   مورد عالقه های رشتهکد یا   ضوابط مربوط، کدرشته  کلیه ا رعایت ب  است  دانشگاه پیام نور باشند، الزم  رشته  انتخاب به
  . نمایند  درج  رشته  انتخاب فرم درراهنما    دفترچه  اینفصل پنجم در   مندرج دستورالعمل

   
  به تفکیک مراکز در گروه آزمایشی  هنر)وراز راه دآموزش  (های تحصیلی دانشگاه پیام نور ـ رشته18جدول شماره 

 
  )واحد میبد( ـ اردکان   پیام نوردانشگاه  

50 صنایع دستی 54751
   اصفهان-دانشگاه پیام نور    
50 صنایع دستی 64752

  

 
   ایرانشهر-دانشگاه پیام نور    
 50  صنایع دستی 74753
   )واحدیزد(تفت-دانشگاه پیام نور    
 50 صنایع دستی 14754

چهارمبخش



 زبانهای خارجی گروه آزمایشی                                           فصل چهارم

121                                     صفحه  

  
  
  
  

  قسمت اول
  )هنر (4گروه آزمایشی   و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات

   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های رشته در دانشجو  پذیرش  نحوه  و شرایط و ضوابط اختصاصی
  .باشد نفر می 3330 حدودهنر    گروه آزمایشی های  در رشته  و غیردولتی  غیرانتفاعی ی عال آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذیرش  ظرفیت -
 غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  در گزینش  شرکت  متقاضی نامی  ثبت  تقاضانامه20 بند 3   در قسمت  با عالمتگذاری  که  از داوطلبانی  دسته آن -

 6   شماره  جدول  مندرجات  به ، با توجه  است  شده  درج صفحه     این دفترچه راهنما در   که  مؤسسات  اینگونه ضوابط اختصاصی  شرایط و  به توجه باتوانند  اند، می گردیده 
   تحصیلی های  یا کدرشته ، کدرشته  مؤسسات ینگونه ا  و یا کاردانی  کارشناسی های رشته   انتخاب  به مندی  عالقه صورت توانند در  می  مجاز بودن و در صورت اولیه  کارنامه

 1  از اولویت( دارند   تمایل  که  در هر اولویتی  انتخابی های  محل  با سایر کدرشته همراه  و کد آنها را  خود انتخاب  آزمایشی  گروه  مربوط به  خود را از جداول مورد عالقه
 . نمایند  درج  تحصیلی های  رشته ب انتخا  در فرم  اولویت  ترتیب به) 100  الی
  همراه ها به  رشته  اینگونه  نهایی  شدگان  پذیرفته  اسامی  و فهرست  خواهد گرفت   متمرکز صورت  روش  به  و کاردانی  کارشناسی های  رشته  دانشجو برای پذیرش -

 .خواهد شد   متمرکز اعالم  صورت به ها  سایر رشته  شدگان  پذیرفته  اسامی فهرست 
 .گیرد  می متمرکز صورت  نیمه  صورت  به باشد، گزینش  می  عملی  و یا آزمون  مصاحبه  نیاز به  که  و یا کاردانی  کارشناسی های  از رشته  در برخی-1 تبصره
  دارند همانند  عملی  و یا آزمون  مصاحبه  انجام  نیاز به  که ردولتیغی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و یا کاردانی  کارشناسی های  از رشته  دسته  آن  برای-2 تبصره
 و  مصاحبه   نتیجه  براساس  شدگان  معرفی  ذیربط از بین  عالی  آموزش  مؤسسه خواهد شد و نهایتاً  اعالم  اسامی ، فهرست  پذیرش متمرکز تا چند برابر ظرفیت  نیمه های رشته

  قبول فهرست   و استخراج  گزینش  مذکور را برای  و فهرست  را مشخص شدگان  معرفی  مورد نظر، فهرست  رشته  و ظرفیت  علمی  نمرات  به توجه  و با  عملی یا آزمون
 . خواهد نمود  کشور ارسال  آموزش  سنجش  سازمان  به  نهایی شدگان
دانشجو  متمرکز  نیمه روش   به  که  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی ، همانند رشته  و یا کاردانی سی کارشنا  تحصیلی ها با مقاطع  رشته  برخی  دانشجو برای  پذیرش-3 تبصره

   مربوط به کاردانی  و  کارشناسی های از رشته)   رشته2 (  کدرشته2توانند حداکثر  مند می  عالقه  داوطلبان  صورت  در این  است  و بدیهی  خواهد گرفت پذیرند صورت می
  در هر اولویتی  متمرکز خود  انتخابی های  سایر کدرشته  و کد آنها را در ردیف  خود انتخاب  آزمایشی  گروه  به توجه  را با  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات

 . نمایند  درج  عالقه  تقدم  براساس  تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم) 100   الی1  اولویت از( دارند   تمایل که
  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به، خود  اصلی  آزمایشی  بر گروه  عالوه،  اولیه  کارنامه  براساس  که5 و یا 3 ،2 ،1   آزمایشی های  گروه  از داوطلبان  دسته  آن-4 تبصره

  حداکثر دو کدرشته  خود،  اصلی  آزمایشی متمرکز گروه  نیمه  بر دو کدرشته وهتوانند عال  می،باشند  هنر نیز می  گروه غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات 
 . نمایند  خود درج  تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم ،  اولویت  ترتیب  و به  هنر را نیز انتخاب آزمایشی  از گروهمتمرکز  نیمه
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  درآزمون  قبولی  از حداکثر دو نوبت  قبولی  نوبت  یک  عنوان  به تیغیردول  و  غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذیرفته-
   مجاز به، رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی  نامه  آیین شوند براساس  می  پذیرفته غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  در مؤسسات  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-
 . نخواهند بود  سراسری  در آزمون  رزمندگان  مجدد از سهمیه فادهاست
  عالی   آموزش  مؤسسات تحصیلی های رشته در شاهد  سهمیه با  شدگان پذیرفته ها، دانشگاه  کنکور ریزی  وبرنامه  مطالعه کمیته15/2/1375   مورخ جلسه  براساس-

  .باشند  نمی  بعدی های  وآزمون  جاری سال سراسری  آزمون در مذکور  سهمیه از  مجدد استفاده به مجاز  بعد به 3761 سال  از  سراسری  آزمون غیردولتی و غیرانتفاعی
  

   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و اختصاصی شرایط عمومی
در قسمت دوم فصل دوم   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  از مؤسسات یک  هر ی بر شرایط اختصاص  عالوه غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات متقاضیان

 . فرمایند  نیز توجه  در ذیل  مندرج  و اختصاصی  شرایط عمومی  باید به  است  شده درج این دفترچه راهنما
   نظام غیردولتی و   غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات  درسی  نظام -2 باشند )1  شماره (  سراسری آزمون  راهنمای  دفترچه در  مندرج  عمومی  شرایط  دارای باید  داوطلبان-1

 اعطاء   و فناوری تحقیقات ،  علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرک التحصیالن  فارغ  خواهد بود و به فناوری  و ، تحقیقات  علوم  وزارت  آموزشی  نظام  و براساس  است واحدی
   مشغول  اکنون  هم  که داوطلبانی  صادر خواهد شد و  تحصیلی  باشند معافیت  نداشته  قانونی  منع  عمومی  وظیفه  از نظر خدمت  مرد که  دانشجویان  برای-3 .دخواهد ش
   نسبت  تعهدی یردولتی  غ و غیرانتفاعی   عالی  آموزش مؤسسات -4. خواهند شد  ترخیص  خدمت  به  از اعزام  قبل  غیبت  و نداشتن  شدن  پذیرفته صورت باشند در  می خدمت

   تخصیص صورت در   و فناوری تحقیقات ،  علوم وزارت  نامه آیین با   مطابق  تحصیلی از وام توانند  می دانشجویان -5.  ندارند  دانشجویان  و غذای ، خوابگاه  مسکن مینأ ت به
  . نمایند  کشور استفاده ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  از طرف  مؤسسه  به بودجه

  
  و غیرانتفاعیموسسات آموزش عالی های ثابت و متغیر  و همچنین شهریهاختصاصی و آدرس رایط ش

 . فصل دوم این دفترچه راهنما درج شده استاز بخش ششم قسمت دوم  در  غیردولتی
  
 دوم  قسمت

 پذیرند  به روش متمرکز می هنر  آزمایشی  گروه  که دانشجو از غیردولتی  و عی غیرانتفا  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های رشته
  

   وابسته به جهاد دانشگاهی – تهران –) غیرانتفاعی وغیردولتی(دانشگاه علم و فرهنگ    19جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

مسال نی
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 گرایش طراحی  پارچه کارشناسی مرد زن 30 ــ طراحی پارچه ولباس 5472 5
 گرایش طراحی لباس کارشناسی -- زن 30 ــ طراحی پارچه ولباس 5471 4

  
  ـ واحد اردکان  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهیمؤسسه

 گرایش طراحی  اسیکارشن مرد  زن -- 60 کارشناسی فرش 5473 6
 گرایش رنگرزی کارشناسی مرد  زن -- 60 کارشناسی فرش 5474 7
 گرایش بافت کارشناسی مرد  زن -- 60 کارشناسی فرش 5475 1
  کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی فرش 5477 3

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی بزرگمهرمؤسسه

   کاردانی مرد  زن -- 100 ناهای تاریخیکاردانی حفاظت ومرمت ب 5478 4
  

 گرگان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی گلستانمؤسسه
   کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 5479 5

  

پنجمبخش
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  تبریز-)ص ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نبی اکرم مؤسسه          20جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

   تحصیلیرشته  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی گرافیک رایانه ای 5481 7
  

 محمودآباد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نیمامؤسسه
   انیکارد 50 50 -- 100 کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی 5482 1

  
  سومقسمت 

  پذیرند متمرکز می مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که دانشجو از گروه آزمایشی هنر به روش نیمه
  21جدول شماره 

رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
نیمسا  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

  ل اول
نیمسا
  مرد  زن  ل دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

-تهـران -)غیرانتفـاعی وغیردولتـی  (دانشگاه علم وفرهنگ   کارشناسی مرد زن 60 --  ریارتباط تصوی
 وابسته به جهاددانشگاهی

  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سوره شیرازمؤسسه کارشناسی 15 15 -- 30 ارتباط تصویری

 ی سوره تهران آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتمؤسسه کارشناسی 25 25 -- 50 ارتباط تصویری
- آموزش عالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی مارلیـک        مؤسسه کارشناسی 30 30 -- 60 ارتباط تصویری

  نوشهر

2 5483 

 آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی نبـی اکـرم          مؤسسه کارشناسی مرد  زن -- 60 ارتباط تصویری
  تبریز-)ص (

-تهـران -)غیرانتفـاعی وغیردولتـی  (دانشگاه علم وفرهنگ   کارشناسی مرد زن 60 -- نقاشی
  وابسته به جهاددانشگاهی

- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی بزرگمهـر       مؤسسه کارشناسی مرد زن -- 60  نقاشی
  اصفهان

- آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی سـپهر          مؤسسه کارشناسی مرد زن 60 -- نقاشی
 اصفهان

3 5484 

  موزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سوره تهران آمؤسسه کارشناسی 20 20 -- 40 نقاشی
- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی بزرگمهـر       مؤسسه کاردانی مرد زن -- 100  نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی 

  اصفهان
- آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی سـپهر          مؤسسه کاردانی مرد زن 100 -- نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی

  اصفهان
- آموزش عالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی مارلیـک        مؤسسه کاردانی 50 50 -- 100 نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی

  نوشهر
- آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی مازیـار         مؤسسه کاردانی مرد زن -- 100  نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی

  )رویان(نور
آبیک - آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی موالنا     مؤسسه کاردانی 50 50 -- 100 نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی

  قزوین

6 5487 

- آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی وغیردولتــی نیمــا مؤســسه کاردانی 50 50 -- 100 نقاشی-کاردانی هنرهای تجسمی
  محمودآباد

-وغیردولتـی بزرگمهـر    آموزش عالی غیرانتفاعی     مؤسسه کاردانی مرد زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  اصفهان

- آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی سـپهر          مؤسسه کاردانی مرد زن 100 -- گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  اصفهان

- آموزش عالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی فـردوس        مؤسسه کاردانی مرد زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  مشهد

 آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی وغیردولتــی کمــال مؤســسه کاردانی مرد  زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  نوشهر-الملک

- آموزش عالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی مارلیـک        مؤسسه کاردانی 50 50 -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
 نوشهر

-عـالی غیرانتفـاعی وغیردولتـی مازیـار       آمـوزش    مؤسسه کاردانی مرد زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی 
 )رویان(نور

 آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی نبـی اکـرم          مؤسسه کاردانی مرد  زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  تبریز-)ص (

یک آب- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی موالنا     مؤسسه کاردانی 50 50 -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی
  قزوین

- آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی وغیردولتــی نیمــامؤســسه  کاردانی مرد زن -- 100 گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی 
 محمودآباد

7 5488 

ــسه کاردانی مرد  زن 100 --   گرافیک-کاردانی هنرهای تجسمی ــی   مؤسـ ــاعی وغیردولتـ ــالی غیرانتفـ ــوزش عـ  آمـ
  واحد اردکان-جهاددانشگاهی

  شیراز آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سوره مؤسسه کارشناسی 15 15 -- 30 گرافیک-یهنرهای تجسم 5498 3
  تهران آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سوره مؤسسه کارشناسی 30 30 -- 60  صنایع دستی 5495 7
 تهرانی سوره  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتمؤسسه کارشناسی 25 25 -- 50   گرایش کارگردانی-سینما 5496 1

   آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سوره تهرانمؤسسه کارشناسی 25 25 -- 50  گرایش کارگردانی و بازیگری-نمایش
 آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی نبـی اکـرم          مؤسسه کارشناسی مرد  زن -- 60  گرایش بازیگری-نمایش

 5497 2 تبریز-)ص (
 آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی نبـی اکـرم          مؤسسه کارشناسی مرد  زن -- 60  گرایش کارگردانی-نمایش

 تبریز-)ص (
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   اولقسمت 

توضیحات و شرایط کلی پذیرش دانشجو و نحوه انتخاب         (شود مطالب فصل اول این دفترچه راهنما         به داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی توصیه می          ) زبانهای خارجی (5   آزمایشی  در گروه زینش گ  و نحوه زبانهای خارجی   تحصیلی های  رشته شرایط و ضوابط اختصاصی
  .را بدقت مطالعه نمایند)های تحصیلی رشته

 .دباش نفر می 1903  حدود  عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاه زبانهای خارجی گروه آزمایشی   روزانه  دوره کزمتمر  های در رشتهدانشجو    پذیرش ظرفیت  -
 در   شـرط آنکـه    بـه ،مذکور باشندکاردانی و کارشناسی گروه مقاطع    تحصیلی های   رشته   انتخاب  مند به   عالقه   که  زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه   از داوطلبان    دسته  آن -

   مربوط را انتخـاب   تحصیلی های توانند رشته  باشند، می  رشته  انتخاب  کارنامه مجاز به6   شماره  جدول  و مطابق   شرکت   ذیربط   آزمایشی  گروهعمومی و اختصاصی      آزمون
 .نمایند
   ایـن  1   در زیـر گـروه       مندرج  اختصاصی  و   عمومی   دروس   با ضرایب   اختصاصی  و  می عمو   آزمون   کل  از نمره ،   انگلیسی   زبان   رشته   برای   گزینش   مالک   کل   نمره -1 تبصره

  .شود  می محاسبه)  ذیل2شماره   جدول(   آزمایشی گروه
   گروه  این2   در زیر گروه  مندرج اختصاصی  و  عمومی  دروس  با ضرایب اختصاصی  و  عمومی   آزمون   کل  از نمره آلمانی،     زبان   رشته   برای   گزینش   مالک   کل   نمره -2 تبصره

  .شود  می محاسبه)  ذیل2شماره   جدول(  آزمایشی
  ایـن  3   در زیـر گـروه     منـدرج   اختـصاصی   و   عمومی   دروس   با ضرایب   اختصاصی  و   عمومی   آزمون   کل  از نمره فرانسه،     زبان   رشته   برای   گزینش   مالک   کل   نمره -3 تبصره

  .شود  می محاسبه)  ذیل2شماره   جدول(   آزمایشی گروه
   سـایر داوطلبـان     چنـین    و هـم     بوده  ایتالیایی و یا روسی      آنان   خارجی   زبان   که  زبانهای خارجی    آزمایشی   در گروه    کننده   شرکت   داوطلبان   برای   آزمون   کل   نمره -4 تبصره

 بـا     عمـومی    آزمـون    کـل    نمـره   براساس.. .غیرفرانسه و یا غیرآلمانی و    ،     غیرانگلیسی  زبانهای خارجی   های   رشته   انتخاب   برای  آزمایشی    گروه   در این   کننده  شرکت
 .گیرد  قرار می  گزینش  و مالک  محاسبه  آزمایشی  گروه این ) ذیل2جدول شماره ( در   مندرج  عمومی  دروس ضرایب

 .  است  بوده  خارجی زبان ومطالعات دینی  و   فرهنگ،  عربی ، زبان  فارسی  و ادبیات  زبان  شامل زبانهای خارجی   آزمایشی آزمون گروه  عمومی   دروس -
   زبـان    تخصصی  ، آزمون    است   بوده  ، فرانسه و یا آلمانی     انگلیسی   آنان   امتحانی   خارجی   زبان   که   داوطلبانی   برای  زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه  آزمون   اختصاصی  دروس -

 .  است بودهمربوط 
   تحـصیلی  هـای   رشـته   دروس  ضـرایب   خـود را براسـاس    مورد عالقه  تحصیلی های   شرایط و ضوابط رشته      به  توانند با توجه     می  زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه  داوطلبان -

،    تحـصیل    محـل    تفکیـک    بـه    تحـصیلی   هـای    رشـته    جـداول    بـه    و بـا توجـه       انتخاب   کارنامه 6   شماره   جدول   و براساس   فوق 4 و   3،  2 ،1  های   تبصره   به  توجه  با  مختلف
   انتخـاب    آنهـا در فـرم       درج   بـه    نسبت ، راهنما   دفترچه   این فصل پنجم  در     مندرج  های  دستورالعمل   به   با توجه    و سپس   خود را انتخاب      مورد عالقه    تحصیلی  های کدرشته

 . نمایند  اقدام100 تا 1   از اولویت رشته
  زبانهـای خـارجی      آزمایشی   گروه   تحصیلی  های   رشته   در گزینش    شرکت   خود را به    مندی   عالقه   که 4 و یا    3،  2 ،1   آزمایشی  های  از گروه    هر یک    از داوطلبان    دسته  آن -

   مجـاز بـه     زبانهـای خـارجی      گـروه    تحـصیلی   های   رشته   کارنامه 6  ماره ش   جدول   و مطابق   زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه   در آزمون    شرط شرکت   اند، به   نموده   مشخص
 . نمایند  درج  تحصیلی های  رشته  انتخاب  خود را در فرم  مورد عالقه  تحصیلی های رشتهکد  یا  توانند کدرشته  باشند، می زبانهای خارجی   رشته انتخاب

 در    مندرج   بومی   استان  مطابق (  آنان   بومی   استان   که   از داوطلبانی    دسته   آن را منحصراً  8   شماره   در جدول    مندرج  یزبانهای خارج گروه آزمایشی      تحصیلی  های  کدرشته -
 ضـوابط     بـه   وانند بـا توجـه    ت   می ، باشد   و یا هرمزگان     لرستان ،  کرمانشاه ،  کردستان ،  و بلوچستان    سیستان ،  و بختیاری    چهار محال  ،بوشهرایالم،    های  ازاستان  یکی)  کارنامه
   انتخـاب    در فـرم   7 تـا    4   شماره   جداول   تحصیلی  های  کدرشته   بر انتخاب   ، عالوه )  محروم   دانشجو در مناطق     پذیرش  نحوه(راهنما     دفترچه   این فصل اول  8 دربند    مندرج
  . نمایند  درج رشته

منحصراً آن دسـته از داوطلبـان بـومی     راشهرستانهای بروجرد، بم، زرند و دورود      مندرج در جدول      رجی  گروه آزمایشی زبانهای خا   های تحصیلی    رشتهکد کدرشته و یا   -
  .انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نمایند 7  تا4های تحصیلی جداول شماره  توانند عالوه بر رشته می ، بر حسب موردرود و بروجردو، زرند، دشهرستانهای بم

در ) مذکور   زبان  درس  الزم  نمره  حداقل  داشتن در صورت (  انتخابی   با رشته    متناسب   خارجی   زبان   درس   نمره ،  و روسی    ایتالیایی  زبانهای خارجی    تحصیلی  های  در رشته  -
 .د خواهد ش  ضرب1/1عدد 

 .باشد می)  سانسلی ( کارشناسیو ) فوق دیپلم(کاردانی   زبانهای خارجی   مختلف های  رشته التحصیلی  فارغ مدرک -
 .باشد می ذیل1   شماره  جدول  شرح  به زبانهای خارجی   تحصیلی های  رشته  حرفه  مطلوب های  عضو غیرموثر در فعالیت نقص -
 . پذیرد  می متمرکز صورت  نیمه  روش  به  ارمنی  و ادبیات  زبان  دانشجو در رشته پذیرش -

 ) زبانهای خارجی (5   آزمایشی  گروه  مختلف های  رشته ای  حرفه  مطلوب الیت عضو غیرموثر در فع نقص -1   شماره جدول
   تحصیلی های رشته   رشته  عضو غیرموثر در انتخاب  نقص نوع

 در   و نقصی  ضعف  است  الزم  فرانسه  زبان  مختلف های  رشته  ورود به داوطلبان
 )  مترجمی گرایش(   فرانسه  زبان،)  ادبی گرایش(  انسه فر زبان . باشند  نداشته و نوشتن   و تکلم شنوایی

   ژاپنی  و زبان  آلمانی  زبان  مترجمی،  آلمانی زبان . باشند  سالم کامالً  و نوشتن  و شنوایی از نظر بینایی
   آنها آسیب  تکلم  و قدرت  شنوایی  که  و معلولینی  ذهنی  افتادگان  جز عقب به

 .  است ها بالمانع  رشته  در این  معلولین بقیه  ، پذیرش دیده
   دبیر زبان  تربیت،  انگلیسی  و ادبیات زبانمترجمی زبان روسی، ،   روسی زبان

 .  اسپانیایی  و زبان  ایتالیایی  زبان،  انگلیسی زبان   مترجمی، انگلیسی
  .، زبان ترکی استانبولی اردو  و ادبیات ، زبان)متمرکز نیمه(   ارمنی  و ادبیات زبان . باشد  نداشته  عضو دستی نابینا نباشد و نقص

 شهیدچمران اهواز، شیراز و عالمه طباطبایی تهران مبادرت به راه اندازی پایگاه امکانات رایانه ای ، شهیدبهشتی تهران،، تهران)س(های الزهرا   باتوجه به اینکه دانشگاه-
های مذکور را در اولویت انتخاب  های تحصیلی موجود در دانشگاه ند لذا بدین وسیله به داوطلبان  نابینا توصیه می شود که رشتهنموده ا)  روشندل(ویژه دانشجویان نابینا 

  .های تحصیلی مورد عالقه خود قرار دهند رشته
  . های خارجی در جدول ذیل درج شده است زمایشی زبان آ  به گروه مربوط  در زیرگروه  امتحانی  از دروس  هریک ها و ضرائب  از زیرگروه  هریک مواد امتحانی -

 مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس در زیر گروه مربوط) 5گروه آزمایشی (های آزمایشی گروه آزمایشی زبانهای خارجی  زیرگروه -2جدول شماره 
 های آزمایشی ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه

    4زیرگروه  5زیرگروه 
زیرگروه 

3*** 
زیرگروه 

2** 
  1زیرگروه 

* 
 نام گروه آزمایشی  مواد امتحانی

روه
د گ

ک
   ـ زبان و ادبیات فارسی1 4 4 4 4 ـــ 

   ـ زبان عربی2 2 2 2 2 ـــ
   مطالعات دینی ـ فرهنگ و 3 3 3 3 3 ـــ
س    ـ زبان خارجی4 2 2 2 4 ـــ

درو
می

عمو
  

  انگلیسیزبان تخصصی  4 0 0 0 ـــ
  زبان تخصصی آلمانی 0 4 0 0 ـــ
س   زبان تخصصی فرانسه 0 0 4 0 ـــ

در
صی

خص
ت

  های زبان
  5 خارجی

  .باشد های زبان و ادبیات انگلیسی ـ مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی می  گروه آزمایشی زبانهای خارجی مربوط به رشته1زیرگروه * 
  .باشد های زبان آلمانی ـ مترجمی زبان آلمانی می رجی مربوط به رشته گروه آزمایشی زبانهای خا2زیرگروه ** 

  .باشد های زبان فرانسه گرایش ادبی ـ زبان فرانسه گرایش مترجمی می  گروه آزمایشی زبانهای خارجی مربوط به رشته3زیرگروه *** 
استانبولی، زبان و ادبیات اردو، زبان و  الیایی، روسی، ژاپنی، اسپانیایی، چینی، ترکیهای زبانهای خارجی ایت  گروه آزمایشی زبانهای خارجی مربوط به رشته4 زیرگروه 

  .باشد و درس زبان تخصصی ندارد ادبیات ارمنی می
  
  
  

اولبخش



 زبانهای خارجی گروه آزمایشی                                           فصل چهارم

125                                     صفحه  

   پذیرش جنس و   تحصیلی مقاطع ،  گزینش نوع ، زیرگروه ، ) زبانهای خارجی (5 آزمایشی   گروه  تحصیلی های  رشته-3   شماره جدول
 زیر گروهها و نوع گزینش جنس

 ردیف  نام رشته تحصیلی زیرگروه گزینش نوع اطع تحصیلیمق زن مرد
 1   آلمانی زبان 2 کشوری کارشناسی زن مرد

 2  آلمانی  زبان مترجمی 2 کشوری کارشناسی زن مرد 
  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی   1  استانی  کارشناسی  زن  مرد
 4   انگلیسی  وادبیات بانز 1 ناحیه ای کارشناسی  زن مرد

 5    انگلیسی  زبان مترجمی 1 ناحیه ای کارشناسی زن  مرد 
 6     روسی زبان 4 کشوری کارشناسی  زن مرد
 7  )  ادبی گرایش(  فرانسه زبان 3 کشوری کارشناسی  زن مرد

 8 )   مترجمی گرایش (  فرانسه زبان 3 کشوری کارشناسی زن  مرد 
 9 )متمرکز نیمه (  ارمنی  وادبیات زبان 4 کشوری کارشناسی  زن مرد
 10  اردو   و ادبیات زبان 4 کشوری کارشناسی  زن مرد
 11     ژاپنی زبان 4 کشوری کارشناسی زن مرد
 12     ایتالیایی زبان 4 کشوری کارشناسی زن مرد
 13      اسپانیایی زبان 4 کشوری کارشناسی  زن مرد
 14       چینی زبان 4 وریکش کارشناسی  زن مرد
 15  زبان ترکی استانبولی  4  کشوری کارشناسی  زن  مرد
  16  مترجمی زبان روسی   4  کشوری کارشناسی  زن  مرد
  17  آموزش زبان انگلیسی   1  کشوری  کاردانی  زن  مرد
  18  کاردانی مترجمی زبان انگلیسی   1  کشوری  کاردانی  زن  مرد
  19 عی علوم اجتما  4 کشوری کارشناسی  زن  مرد
  20  علوم سیاسی   4 کشوری کارشناسی  زن  مرد
  21 مدیریت   4 کشوری کارشناسی  زن  مرد

  قسمت دوم 
 زبانهای خارجیهای روزانه گروه آزمایشی  های تحصیلی دوره رشته

  
  دانشگاه اراک                  4جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد  زن -- 45 زبان وادبیات انگلیسی 2401 7
  

 دانشگاه ارومیه
   کارشناسی مرد  زن -- 45 زبان وادبیات انگلیسی 2402 1

  
 دانشگاه اصفهان

   کارشناسی مرد زن -- 20 مترجمی زبان آلمانی 2403 2
   کارشناسی مرد زن -- 40 نگلیسیزبان وادبیات ا 2404 3
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 20 زبان فرانسه 2405 4

  
 تهران-)س (دانشگاه الزهرا

   کارشناسی --  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2406 5
 گرایش مترجمی کارشناسی --  زن -- 25 زبان فرانسه 2407 6

  
 دانشگاه ایالم

   کارشناسی مرد  زن 30 -- نگلیسیزبان وادبیات ا 2408 7
  

 همدان-دانشگاه بوعلی سینا
   کارشناسی مرد زن -- 40 مترجمی زبان انگلیسی 2409 1

  
 دانشگاه بیرجند

   کارشناسی مرد  زن -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 2410 2
  

 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی
   کارشناسی مرد ن ز -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 2411 3

  
 دانشگاه تبریز

   کارشناسی مرد  زن -- 35 زبان وادبیات انگلیسی 2412 4
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان فرانسه 2413 5

  
 وابسته به وزارت آموزش وپرورش)تهران (دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی 

 .) مراجعه نمايند-- الي --ن رشته به صفحات داوطلبان براي انتخاب اي( تربیت دبیرزبان انگلیسی  
  

 تبریز-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 .) مراجعه نمايند-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات (  بان وادبیات انگلیسیدبیری ز  

  
 دانشگاه تربیت معلم تهران

  .) مراجعه نمايند-- الي -- رشته به صفحات داوطلبان براي انتخاب اين( زبان وادبیات انگلیسیدبیری   
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  دانشگاه تربیت معلم سبزوار                  5جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 .) مراجعه نمايند-- الي --ن رشته به صفحات داوطلبان براي انتخاب اي( زبان وادبیات انگلیسیدبیری   
  

 دانشگاه تهران
   کارشناسی مرد  زن -- 25 مترجمی زبان آلمانی 2418 3
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2419 4
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات روسی 2420 5
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان فرانسه 2421 6
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات اردو 2422 7
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان وادبیات ژاپنی 2423 1
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان ایتالیایی 2424 2

  
 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس 

   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2425 3
  

 یانوردی وعلوم دریایی چابهاردانشگاه در
   کارشناسی مرد  زن 40 -- مترجمی زبان انگلیسی 2426 4

  
 کرمانشاه-دانشگاه رازی 

   کارشناسی مرد  زن -- 40 زبان وادبیات انگلیسی 2427 5
  

 دانشگاه زابل
   کاردانی مرد زن 35 -- کاردانی آموزش زبان انگلیسی 2428 6

  
 دانشگاه زنجان

   کارشناسی مرد  زن 20 -- جمی زبان انگلیسیمتر 2429 7
  

 دانشگاه سمنان
   کارشناسی مرد  زن -- 35 زبان وادبیات انگلیسی 2430 1

  
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان 

   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 2431 2
 حصیل واحدایرانشهرمحل ت کارشناسی مرد  زن -- 50 زبان وادبیات انگلیسی 2432 3
   کارشناسی مرد  زن -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 2433 4

  
 دانشگاه شهرکرد

   کارشناسی مرد  زن -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 2434 5
  

 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر
 .)د مراجعه نماين-- الي --داوطلبان براي انتخاب اين رشته به صفحات ( زبان وادبیات انگلیسیدبیری  

   کارشناسی مرد  زن -- 35 مترجمی زبان انگلیسی 2436 7
  

 تهران-دانشگاه شهیدبهشتی 
   کارشناسی مرد  زن -- 20 زبان آلمانی 2437 1
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2438 2
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان فرانسه 2439 3
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان چینی 2440 4

  
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران 

   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2441 5
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان فرانسه 2442 6

  
 دانشگاه شیراز

   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 2443 7
  

 نتهرا-دانشگاه عالمه طباطبائی 
   کارشناسی مرد  زن -- 17 زبان وادبیات انگلیسی 2444 1
   کارشناسی مرد  زن 17 -- مترجمی زبان انگلیسی 2445 2
 گرایش مترجمی کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان فرانسه 2446 3
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان اسپانیایی 2447 4
   رشناسیکا مرد  زن -- 35 زبان ترکی استانبولی 2448 5

  
  مشهد–دانشگاه فردوسی 

   کارشناسی مرد  زن -- 40 زبان وادبیات انگلیسی 2449 6
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  مشهد–دانشگاه فردوسی ادامه                   6جدول شماره 
رقم   جنس پذیرش  پذیرشظرفیت 

  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  توضیحات  تحصیلیمقطع 

  گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 35 بان فرانسهز 2450 7
   کارشناسی مرد زن -- 25 مترجمی زبان روسی 2451 1

 دانشگاه قم  
   کارشناسی 23 12 -- 35 زبان وادبیات انگلیسی 2452 2

 دانشگاه کاشان  
   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 2453 3
   کارشناسی مرد  زن -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 2454 4

 سنندج-دانشگاه کردستان   
   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 2455 5

 رشت-دانشگاه گیالن   
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان وادبیات انگلیسی 2456 6
   کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان روسی 2457 7

 خرم آباد-دانشگاه لرستان   
   کارشناسی مرد  زن -- 35 ن وادبیات انگلیسیزبا 2458 1

 بابلسر-دانشگاه مازندران   
   کارشناسی مرد  زن -- 35 زبان وادبیات انگلیسی 2459 2
   کارشناسی مرد  زن -- 35 مترجمی زبان روسی 2460 3

 رفسنجان-)عج (دانشگاه ولی عصر  
   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 2461 4

 دانشگاه یاسوج  
   کارشناسی مرد  زن 30 -- زبان وادبیات انگلیسی 2462 5

 دانشگاه یزد  
   کارشناسی مرد  زن -- 20 زبان وادبیات انگلیسی 2463 6

  
  قسمت سوم

  ) های خارجی زبان (5های تحصیلی دبیری وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی  پذیرش دانشجو در رشته
  

هـای تحـصیلی دبیـری وزارت      عمومی و اختصاصی و سایر توضیحات الزم در خصوص رشـته       شرایط و ضوابط  
های خارجی همانند شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به             آموزش و پرورش در گروه آزمایشی زبان      

دار وزارت آموزش و پرورش مربوط به گروه آزمایـشی علـوم              های تحصیلی دبیری، دبیری فنی و ستاره        رشته
  . باشد ریاضی و فنی مندرج در قسمت سوم بخش اول از فصل دوم این دفترچه راهنما می

  
  های خارجی دار وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی زبان دبیری، دبیر فنی و ستارههای تحصیلی  رشته -7جدول شماره 

  
   تهران– وابسته به وزارت آموزش وپرورش –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش
  کنترل

  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  رشتهکد 
  توضیحات  تحصیلیمقطع 

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان اصـفهان           کارشناسی  مرد  --  11  --  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5694 3
  خدمت استان اصفهان

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزسـتان         ناسیکارش  3  2  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5695 4
  خدمت استان خوزستان

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان خوزسـتان         کارشناسی  2  1  3  --  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5696 5
  خدمت استان خوزستان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان زنجـان            کارشناسی  2  3  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5697 6
  ت استان زنجانخدم

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان سـمنان            کارشناسی  مرد  --  2  --  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5698 7
  خدمت استان سمنان 

 محــل -مخـصوص داوطلبـان بـومی اسـتان تهـران        کارشناسی  مرد  --  --  5 تربیت دبیر زبان انگلیسی 5699 1
  خدمت شهرستانهای تهران

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان فـارس            کارشناسی  13  1  14  --  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5700 2
  خدمت استان فارس

 محل خـدمت    -مخصوص داوطلبان بومی استان قم        کارشناسی  مرد  --  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5701 3
  استان قم

  محـل  -مخصوص داوطلبان بومی استان کردسـتان         کارشناسی  1  2  --  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5702 4
  خدمت استان کردستان

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانـشاه           کارشناسی  2  2 --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5703 5
  خدمت استان کرمانشاه

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان مرکـزی           کارشناسی  مرد  --  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5704 6
  خدمت استان مرکزی

 
   تبریز–بایجان  معلم آذردانشگاه تربیت

 -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شـرقی          کارشناسی  10  4  --  14  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5705 7
  محل خدمت استان آذربایجان شرقی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربـی          کارشناسی  5  4  --  9  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5706 1
  محل خدمت استان آذربایجان غربی



 زبانهای خارجی گروه آزمایشی                                           فصل چهارم

128                                     صفحه  

  ادامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ـ تبریز                  7دامه جدول شماره ا
  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترلرقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

  توضیحات  تحصیلیمقطع 

 محـل   -یـل   مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان اردب         کارشناسی  3  3  --  6  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5707 2
  خدمت استان اردبیل

 محــل -مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان ایــالم   کارشناسی  1  3  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5708 3
  خدمت استان ایالم

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان کردسـتان         کارشناسی  2  3  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5709 4
  خدمت استان کردستان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان گـیالن            کارشناسی  مرد  --  --  4  لیسیتربیت دبیر زبان انگ 5710 5
  خدمت استان گیالن

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان لرسـتان           کارشناسی  5  4  --  9  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5711 6
  خدمت استان لرستان

 محـل   -ان مازنـدران    مخصوص داوطلبان بومی اسـت      کارشناسی  مرد  --  --  2  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5712 7
  خدمت استان مازندران

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان همـدان            کارشناسی  6  1  --  7 تربیت دبیر زبان انگلیسی 5713 1
  خدمت استان همدان

 
   معلم  تهراندانشگاه تربیت

 محـل   -مخصوص داوطلبان بـومی اسـتان اصـفهان           کارشناسی  مرد  --  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5714 2
  مت استان اصفهانخد

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان بوشـهر            کارشناسی  2  1  --  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5715 3
  خدمت استان بوشهر

  کارشناسی  1  2  --  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5716 4
ــال      ــتان چهارمح ــومی اس ــان ب ــصوص داوطلب مخ

ــاری  ــال و  -وبختی ــتان چهارمح ــدمت اس ــل خ  مح
  بختیاری

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان فـارس            کارشناسی  3  1  --  4  ر زبان انگلیسیتربیت دبی 5717 5
  خدمت استان فارس

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان قـزوین            کارشناسی  مرد  --  --  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5718 6
  خدمت استان قزوین

 محـل   -اسـتان گلـستان     مخصوص داوطلبان بـومی       کارشناسی  3  2  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5719 7
  خدمت استان گلستان

 محـل   -مخصوص داوطلبـان بـومی اسـتان گـیالن            کارشناسی  مرد  --  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5720 1
  خدمت استان گیالن

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان مازنـدران           کارشناسی  مرد  --  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5721 2
  خدمت استان مازندران

 محل خدمت   -مخصوص داوطلبان بومی استان یزد        کارشناسی  مرد  -- --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5722 3
  استان یزد

 
   معلم  سبزواردانشگاه تربیت

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان شـمالی        کارشناسی  3  2  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5723 4
  محل خدمت استان خراسان شمالی

 -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان خراسـان جنـوبی       کارشناسی  3  2  --  5  ان انگلیسیتربیت دبیر زب 5724 5
  محل خدمت استان خراسان جنوبی

 -مخصوص داوطلبان بومی استان خراسـان رضـوی           کارشناسی  مرد  --  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5725 6
  محل خدمت استان خراسان رضوی

مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچستان         اسیکارشن  2  3  --  5  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5726 7
   محل خدمت استان سیستان وبلوچستان-

 محـل خـدمت     -مخصوص داوطلبان بومی اسـتان کرمـان          کارشناسی  مرد  --  --  3  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5727 1
  استان کرمان

ن کهکیلویه وبویراحمد   مخصوص داوطلبان بومی استا     کارشناسی  1  3  --  4  تربیت دبیر زبان انگلیسی 5728 2
   محل خدمت استان کهکیلویه و بویراحمد-

 محـل   -مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگـان         کارشناسی  1  3  --  4 تربیت دبیر زبان انگلیسی 2493 1
  خدمت استان هرمزگان

  
  شهید باهنر کرماندانشگاه 

 محــل -کرمــان بــومی اســتان مخــصوص داوطلبــان کارشناسی  مرد  ــ  ــ  5 تربیت دبیر زبان انگلیسی2486 1
  کرمانخدمت استان 

 -خراسـان جنـوبی   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  مرد ــ ــ 2 تربیت دبیر زبان انگلیسی2487 2
  خراسان جنوبیمحل خدمت استان 

 -خراسـان رضـوی   مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  مرد ــ ــ  3 تربیت دبیر زبان انگلیسی2488 3
  خراسان رضویتان محل خدمت اس

ــتان    کارشناسی  ــ  زن ــ  2 تربیت دبیر زبان انگلیسی2489 4 ــومی اس ــان ب ــصوص داوطلب ــه و مخ کهگیلوی
  کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت استان -بویراحمد

سیــستان و مخــصوص داوطلبــان بــومی اســتان     کارشناسی  5  4 ــ  9 تربیت دبیر زبان انگلیسی2490 5
  ان و بلوچستانسیست محل خدمت استان -بلوچستان

 محـل   -هرمزگـان مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی 5 5 ــ  10 تربیت دبیر زبان انگلیسی2491 6
  هرمزگانخدمت استان 

 محـل   -خوزسـتان مخصوص داوطلبان بومی اسـتان       کارشناسی  2  2 ــ  4 تربیت دبیر زبان انگلیسی2492 7
  خوزستانخدمت استان 

  
  چهارمقسمت 

  ای تحصیلی استانهای محروم در گروه آزمایشی زبانهای خارجیه رشته -8جدول شماره 
  
  •ایالم
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  توضیحات  تحصیلیمقطع 

 کرمانشاه -دانشگاه رازی  کارشناسی 1 1 -- 2 زبان وادبیات انگلیسی 2465 1
  

  •استان بوشهر
 دانشگاه اصفهان  کارشناسی مرد -- -- 1 مترجمی زبان آلمانی 2467 3
 رشت -دانشگاه گیالن  کارشناسی مرد -- -- 1 زبان روسی 2468 4
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 •استان چهارمحال بختیاری                  8ادامه جدول شماره 
 دبیدانشگاه اصفهان گرایش ا کارشناسی مرد  زن -- 1  )ادبیگرایش (ه زبان فرانس 2469 5
 دانشگاه کاشان  کارشناسی مرد  زن -- 2 زبان وادبیات انگلیسی 2470 6

  
 •استان سیستان وبلوچستان

 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار  کارشناسی مرد -- -- 1 مترجمی زبان انگلیسی 2471 7
  

 •استان کردستان
 همدان -بوعلی سینادانشگاه  کارشناسی مرد زن -- 2 مترجمی زبان انگلیسی 2472 1
 سنندج -دانشگاه کردستان  کارشناسی مرد  زن -- 2 زبان وادبیات انگلیسی 2473 2

  
  
  
  

  •استان کرمانشاه
رقم   جنس پذیرش  ظرفیت پذیرش

  مرد  زن  دومنیمسال   اولنیمسال   رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
  توضیحات  تحصیلیمقطع 

 دانشگاه قم  کارشناسی 1 1 -- 2 زبان وادبیات انگلیسی 2466 2
  

 •استان لرستان
 دانشگاه شهرکرد  کارشناسی --  زن -- 1 مترجمی زبان انگلیسی 2476 5
 تهران گرایش مترجمی-دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناسی 1 1 -- 2 )گرایش مترجمی(زبان فرانسه  2477 6

  •استان هرمزگان  
ظرفیت 

رقم   جنس پذیرش  یرشپذ
  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

 کرمان -دانشگاه شهیدباهنر کارشناسی 2 1 -- 3 زبان وادبیات انگلیسی 2480 2
  

 •شهرستان بروجرد
 خرم آباد -دانشگاه لرستان  کارشناسی مرد زن -- 1 زبان وادبیات انگلیسی 2478 7

  
 •شهرستان بم

 رفسنجان -)عج (دانشگاه ولی عصر کارشناسی -- زن -- 1 بان وادبیات انگلیسیز 2475 4
  

 •شهرستان زرند
 ) بوشهر(دانشگاه خلیج فارس  کارشناسی مرد -- -- 1 زبان وادبیات انگلیسی 2474 3

  
 •شهرستان دورود

 خرم آباد -دانشگاه لرستان  کارشناسی مرد زن -- 1 زبان وادبیات انگلیسی 2479 1
مندرج در جدول فوق مطابق با د و بروجرد روزرند، دو ،های بم های محروم و شهرستان های تحصیلی مورد نیاز استان  نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از رشته •

  .باشد نیمسال پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی همنام در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری می
  
  
  
  
  
  

  )زبانهای خارجی (5گروه آزمایشی دوره روزانه  متمرکز یمهنبه روش دانشجو  پذیرش
  

  . متمرکز در بخش دوم از فصل دوم این دفترچه راهنما درج شده است شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو به روش نیمه
  ـ دانشگاه اصفهان9جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات ارمنی 2464 7
  
  
  

  
  

  
  قسمت اول

 )زبانهای خارجی (5 در گروه آزمایشی  عالی آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم   دوره  حصیلیت  مختلف  های رشته  دانشجو در ضوابط پذیرش شرایط و
 ،  علوم  وزارت  به  وابسته  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم    دوره  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته ضوابط پذیرش  شرایط و  شامل بخش  این

 .باشد  می  ذیل  شرح  به زبانهای خارجی   درگروه آزمایشی   فناوری  و تحقیقات
 لی  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم   در دوره دانشجو ضوابط پذیرش شرایط و -1
 جمعاًدر گروه آزمایشی زبانهای خارجی   عالی  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه)شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی  مختلف های  رشته  دانشجو در کلیه  پذیرش  کل ظرفیت  -

 .باشد می نفر 1115 حدود
 .باشد  می  روزانه  مربوط در دوره  رشته  و ضرایب همانند مواد امتحانی )شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصیلی های  از رشته هر یک   دروس ضرایب  و امتحانی مواد -
شرایط  ( ختصاصیا  و  واجد شرایط عمومی  است  الزم  عالی  آموزش سساتؤم ها و دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  در رشته  تحصیل  متقاضی داوطلبان -

 . باشند  نداشته  منعی  عمومی  وظیفه لحاظ مقررات از  و بوده)   یک  شماره راهنمای    دفترچه2-2 و 2-1   در بندهای مندرج
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  در آزمون  قبولی نوبت  از حداکثر دو  قبولی  نوبت  یک  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن پذیرفته-
توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون  کنند، می ها و مؤسسات اموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی دانشگاه) شبانه( دانشجویان دوره نوبت دوم -

دومبخش

 سومبخش
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دید، الزم است در رشته قبولی قبلی خود نام در رشته قبولی ج بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت. نام و شرکت نمایند سراسری ثبت
دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی  الزم به توضیح است که این . انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند

    .قبلی خود را ندارند
   مجدد از سهمیه  استفاده ، مجاز به  رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی نامه   آیین شوند براساس  می پذیرفته) شبانه(بت دوم  نو  در دوره  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 . نخواهند بود  سراسری  درآزمون رزمندگان
   آزمون )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  شاهد در رشته سهمیه با  شدگان  پذیرفته ها،  کنکور دانشگاه ریزی   و برنامه  مطالعه  کمیته15/2/1375   مورخ  جلسه براساس
 .باشند  نمی  بعدی های  و آزمون  جاری  سال  سراسری های  مذکور در آزمون  مجدد از سهمیه  استفاده  مجاز به از آن  و بعد1376  سال  سراسری

 )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصیل -2
 نخواهند  دانشجویان  به  رفاهی امور سایر  و تحصیلی  وام ، خوابگاه ، مسکن  تامین  امکان  وجه  هیچ  به ،)شبانه(نوبت دوم   دوره  مجری  عالی  آموزش  ساتسؤم و ها دانشگاه-

 . داشت
 )شبانه( نوبت دوم   ایجاد دوره  طرح نامه  درآیین  که مواردیمگر در .  خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجویان  آموزشی  مقررات تابع )شبانه( نوبت دوم   دوره دانشجویان-

 . است  شده مستثنی
 .باشد  می  ممنوع  روزانه  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجویان انتقال-
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود   کارشناسی  و در مقطع   کاردانی  در مقطع  تحصیلی  دوره طول-
 .شود ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین و اعالم می با نظر دانشگاه )شبانه( نوبت دوم  دوره ی ها  کالس ل تشکی ساعات -
  .  است  روزانه  دوره  آموزشی های  برنامه  همانعیناً)شبانه( نوبت دوم  دوره   آموزشی های برنامه -
   مراجعه  باید ضمن  متقاضیانضمناً. شود  می  پرداخت  ضروری وام )شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجویان ، به  توسعه وم س  برنامه  قانون153   ماده  اجرایی نامه  آئین براساس  -
   به الزم. نمایند اتخاذ   مناسب  تصمیم  و بازپرداخت  پرداخت  و مقررات  قوانین  از مجموعه  آگاهی  مربوط و کسب  فرم و تکمیل   تحصیل  محل  دانشگاه  امور دانشجویی به

  های  بدهی  بازپرداخت  تضمین  جهت  دانشجویان  رفاه  صندوق به   تعهد محضری  سپردن  به موظف گردند مند می  بهره  رفاهی  از تسهیالت  که ، دانشجویانی  است یادآوری
 . خواهندبود  تحصیالت  از پایان  پس  شده تعیین

   )شبانه( نوبت دوم   دوره شهریه- 3
  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالی  تعهدات  رعایت  به  ملزم شدگان پذیرفتهـ 
و پرداخت شهریه و یا هرگونه کمک هزینه تحصیلی از سوی سازمان به کارگیرنده ممنـوع  ) شبانه(شده دوره نوبت دوم   اعطای مأموریت آموزشی به کارکنان پذیرفته   -

  .باشد می
  .صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند کارمندان در -

 است شده درج راهنما دفترچه این دوم فصل سوم بخش در عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها )شبانه( دوم دوره نوبت متغیر و ثابت شهریه جداول
    گزینش نحوه  و  تحصیلی های  رشته ظرفیت   و توزیع بندی  ازنظر سهمیه  داوطلبان بندی  تقسیم -4
   بـه   رشـته  هر   ظرفیت  درصد 80 تا   60  میزان    به  فناوری  و  تحقیقات ،علوم    وزارت  به   وابسته  عالی   آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه   تحصیلی  های  رشته در دانشجو   پذیرش-

،    علـوم    وزارت   به   وابسته   و پژوهشی    آموزشی  ها و مؤسسات    دانشگاه ، فناوری  و  تحقیقات ،علوم  وزارت   رسمی  کارمندان  درصد به  10 تا   و ظرفیتی    است   استانی   بومی  روش
 .یابد  می  مربوط اختصاص  استان  بومی فناوری  و تحقیقات

   اسـتان   در همـان  )   در کارنامـه     منـدرج    بومی   استان  مطابق ( آنان  بومی   استان   که   داوطلبانی   به   هر رشته   ظرفیت  در   یافته   درصد اختصاص    استانی   بومی   گزینش  در روش -
 .  خواهد گرفت باشد تعلق

 . خواهد بود  نام  ثبت  هنگام  به  تمام  سال35   کارکنان  سهمیه  برای حداکثر سن -1 تبصره
 .  است  ممنوع  تحصیلی  هزینه  کمک  هرگونه  و یا پرداخت  شهریه  و پرداخت )شبانه (دوره نوبت دوم  در شده  پذیرفته  کارکنان  به   آموزشی موریتأ م اعطای -2 تبصره
   در دانشگاه نام  ثبت  هنگام  و به شدن  پذیرفته  و درصورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومی  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سنی  رعایت مسؤولیت -3 تبصره

 .گردد  می  تلقی»  یکن  لم کان«   وی  قبولی  صورت این غیر  در بوط را ارائه مر باید مدارک
  . آموزش عالی ذیربط خواهد بودمؤسسه تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختیار شورای آموزشی -
  .دگان الزامی استش  کسب حدنصاب نمره علمی الزم برای کلیه پذیرفته-
   داوطلبان  کل  نمره  براساس  مختلف  آزمایشی های  گروه  عالی  آموزش ها ومؤسسات دانشگاه)شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  از رشته  دانشجو در هریک گزینش-
 .پذیرد  می صورت)   است  شده  داده توضیحراهنما    دفترچه این فصل اول » الف«  قسمت  در  داوطلبان  برای  کل  نمره  محاسبه نحوه(
 . خواهد بود  روزانه های همانند شرایط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  های  دانشجو در دوره ضوابط پذیرش سایر شرایط و-
    رشته انتخاب -5
 .پذیرد  می  مفاد زیر انجام ساس برا زبانهای خارجی  گروه آزمایشی )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های  رشته انتخاب   
 حضوری و  نیمه) شبانه(، نوبت دوم   روزانه های  دوره  تحصیلی های رشته  انتخاب  به مجاز  آزمون  کارنامه در   مندرج6  شماره  جدول  اساس بر   که  از داوطلبانی دسته  آن -

  به مربوط  ضوابط همچنین وراهنما   دفترچه  این  اول  فصل در  ضوابط مندرج  اساس بر توانند می  ندیم  عالقه باشند، در صورت  می  عالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 انتخاب  فرم در و  استخراج  مربوط  جدول از را خود  عالقه مورد  )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های کدرشته یا  کدرشته،)شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی  های رشته

  . نمایند درج  اولویت  ترتیب  به1385ل سا  آزمون  تحصیلی  های تهرش 
 یا  توانند کدرشته  ندارند و لذا می  محدودیتی  اولویت نظر تعداد و از لحاظ درج  از )شبانه(نوبت دوم    دوره های  کدرشته  در انتخاب  فوق  واجد شرایط بندهای داوطلبان  -

 تا 1  از اولویت (  انتخابی های  اولویت  عنوان ، به راهنما  دفترچه این  دستورالعمل فصل پنجم   به توجه  و با مربوط استخراج   را از جداول )نهشبا(دوره نوبت دوم  های کدرشته
 . نمایند  درج  رشته  انتخاب در فرم) 100
   روش  به،ها  رشته  گونه  این  انتخاب مند به  عالقهزبانهای خارجی   آزمایشی  گروه  داوطلبان بین  از )شبانه( دوره نوبت دوم  های  از رشته برخی  دانشجو در پذیرش -

دوره نوبت  متمرکز  نیمه  رشته  انتخاب  به  تمایل  در صورت  آزمایشی  گروه مند از هر پنج  عالقه داوطلبان. شود  می انجام  مذکور  رشته  روزانه متمرکز و همانند دوره نیمه
، در   انتخابی های  سایر کدرشته  همراه  آنرا به انتخاب  و یا چند  یک  عنوان به  و  استخراج مربوطه  جداول از های مربوط را کدرشته محل  یا  کدرشته  است ، الزم )شبانه(دوم 
  . نمایند  درج  رشته  انتخاب فرم

 دوم  قسمت
 پذیرند می زبانهای خارجی آزمایشی   گروه  دانشجو به روش متمرکز از )شبانه(نوبت دوم  دورهها و موسسات آموزش عالی که در  دانشگاه

  
  هـای    رشـته    روزانـه   ضـوابط مـذکور دردوره     همانند شرایط و   )شبانه( نوبت دوم      دوره  زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه  های   رشته   انتخاب  نحوه  دانشجو و   شرایط پذیرش -

  هـای    رشـته    انتخـاب    مجـاز بـه      کارنامـه  6   شماره   جدول   مندرجات   براساس   که   داوطلبان  کلیه.   است   آمده   دفترچه   این وم قسمت پنجم بخش د     در  باشد که   ذیربط می 
 مندرج   دستورالعمل   براساس و   استخراج  را  خود   مورد عالقه   های  محل  کدرشته12 الی 10  شمارهجداول     به  با توجه  توانند   می   تمایل  باشند درصورت    می  زبانهای خارجی 

 . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب  در فرم  مورد عالقه تحصیلی  های  کدرشته  درج  به ، نسبت  دفترچه این نهم  بخش در  
   گـروه   تحـصیلی  هـای   رشـته   در گـزینش  شـرکت   مند بـه   عالقه  و هنر که  انسانی  علوم،  تجربی  علوم، فنی  و   ریاضی   علوم   آزمایشی  های  گروه   از داوطلبان    دسته  آن:  تبصره

   انتخـاب   خود مجـاز بـه    کارنامه6   شماره  جدول اند و بر اساس  کرده  شرکت  زبانهای خارجی    آزمایشی   گروه  در آزمون   اند و   شده  نیز  زبانهای خارجی   آزمایشی
  هـای    بـر کدرشـته      را عـالوه    زبانهـای خـارجی    )شبانه( نوبت دوم      دوره  های محل  د کدرشته توانن   می  مندی   عالقه   در صورت  ،باشند   می  زبانهای خارجی    گروه  رشته

 . نمایند  درج  رشته  انتخاب  و در فرم  خود انتخاب  اصلی  آزمایشی  گروه تحصیلی
  .باشد های مذکور می  همانند دوره روزانه رشته)شبانه(وم  نوبت د  دوره زبانهای خارجی   مختلف های رشته   ای حرفه   مطلوب   فعالیتهای در موثر غیر عضو   نقص-

  باشد می 12الی  10   شماره  جداول  شرح  به زبانهای خارجی   آزمایشی در گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصیلی های رشته
  

  دانشگاه اراک                  10جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   ذیرشجنس پ  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد  زن 40 -- مترجمی زبان انگلیسی 3151 1
  

 دانشگاه ارومیه
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان وادبیات انگلیسی 3152 2
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  دانشگاه اصفهان               11جدول شماره 
یت ظرف

رقم   جنس پذیرش  پذیرش
  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل

نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد زن -- 25 مترجمی زبان آلمانی 3153 3
   کارشناسی مرد زن -- 50 مترجمی زبان انگلیسی 3154 4
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 25 زبان فرانسه 3155 5

  
 نتهرا-)س (دانشگاه الزهرا

   کارشناسی --  زن 25 -- زبان وادبیات انگلیسی 3156 6
 گرایش مترجمی کارشناسی --  زن 25 -- زبان فرانسه 3157 7

  
 دانشگاه بیرجند

   کارشناسی مرد  زن -- 30 مترجمی زبان انگلیسی 3158 1
  

 قزوین-)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی
   کارشناسی مرد  زن -- 15 مترجمی زبان انگلیسی 3159 2

  
 دانشگاه تبریز

   کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان وادبیات انگلیسی 3160 3
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان فرانسه 3161 4

  
  تبریز–دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

   کارشناسی مرد  زن -- 36 زبان وادبیات انگلیسی 3162 5
  

 دانشگاه تربیت معلم تهران
 .محل تحصیل تهران می باشد کارشناسی مرد  زن -- 35 مترجمی زبان انگلیسی 3163 6

  
 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 3164 7
  

 )بوشهر(دانشگاه خلیج فارس 
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان وادبیات انگلیسی 3165 1

  
 دانشگاه زابل

   کاردانی مرد زن 60 -- کاردانی آموزش زبان انگلیسی 3166 2
  

 دانشگاه زنجان
   کارشناسی مرد  زن 10 -- مترجمی زبان انگلیسی 3167 3

  
 زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان 

   کارشناسی مرد  زن -- 40 زبان وادبیات انگلیسی 3168 4
   ناسیکارش مرد  زن -- 45 مترجمی زبان انگلیسی 3169 5
 محل تحصیل واحدایرانشهر کارشناسی مرد  زن -- 50 مترجمی زبان انگلیسی 3170 6

  
 دانشگاه شهرکرد

   کارشناسی مرد  زن -- 15 مترجمی زبان انگلیسی 3171 7
  

 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر
   کارشناسی مرد  زن 30 -- زبان وادبیات انگلیسی 3172 1
   کارشناسی مرد  زن 30 -- مترجمی زبان انگلیسی 3173 2

  
 اهواز-دانشگاه شهیدچمران 

   کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان وادبیات انگلیسی 3174 3
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان فرانسه 3175 4

  
 دانشگاه شیراز

   کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان وادبیات انگلیسی 3176 5
  

 هرانت-دانشگاه عالمه طباطبائی 
   کارشناسی مرد  زن 17 -- زبان وادبیات انگلیسی 3177 6
   کارشناسی مرد  زن -- 17 مترجمی زبان انگلیسی 3178 7
 گرایش مترجمی کارشناسی مرد  زن 30 -- زبان فرانسه 3179 1
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان اسپانیایی 3180 2
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  مشهد–دانشگاه فردوسی                12جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد  زن -- 40 زبان وادبیات انگلیسی 3181 3
 گرایش ادبی کارشناسی مرد  زن -- 35 زبان فرانسه 3182 4

  
 دانشگاه قم

   کارشناسی 23 12 -- 35 گلیسیزبان وادبیات ان 3183 5
  

 دانشگاه کاشان
   کارشناسی مرد  زن -- 10 زبان وادبیات انگلیسی 3184 6
   کارشناسی مرد  زن -- 10 مترجمی زبان انگلیسی 3185 7

  
  

 سنندج-دانشگاه کردستان 
   کارشناسی مرد  زن -- 15 زبان وادبیات انگلیسی 3186 1

  
 رشت-دانشگاه گیالن 

   کارشناسی مرد  زن 30 -- زبان وادبیات انگلیسی 3187 2
  

 خرم آباد-دانشگاه لرستان 
   کارشناسی مرد  زن 45 -- زبان وادبیات انگلیسی 3188 3

  
 رفسنجان-)عج (دانشگاه ولی عصر

   کارشناسی مرد  زن 40 -- زبان وادبیات انگلیسی 3189 4
  

  دانشگاه یاسوج
   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 3190 5

  
 دانشگاه یزد

   کارشناسی مرد  زن -- 30 زبان وادبیات انگلیسی 3191 6
  
  سومقسمت 

  )زبانهای خارجی (5 آزمایشی   گروه متمرکز  روش نیمهبه ) شبانه(نوبت دوم  دورهپذیرش دانشجو در 
  .صل دوم این دفترچه راهنما درج شده استمتمرکز در بخش دوم از ف شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو به روش نیمه

  
  ـ دانشگاه اصفهان13جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی مرد  زن -- 20 زبان وادبیات ارمنی 3192 7
  

  
  

  
  

  )زبانهای خارجی (5 در گروه آزمایشی ها و مؤسسات آموزش عالی حضوری دانشگاه های نیمه های تحصیلی دوره انشجو در رشتهشرایط و ضوابط پذیرش د
  

  زبانهای خارجیآزمایشی حضوری گروه  های نیمه های تحصیلی دوره رشته
  

  
  دانشگاه اراک                 14جدول شماره 

ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

  کارشناسی مرد زن -- 70 زبان وادبیات انگلیسی 4895 2
  کارشناسی مرد زن -- 70 مترجمی زبان انگلیسی 4896 3

  
 دانشگاه ارومیه

 ای نیمه حضوری ارومیهمحل تحصیل مرکز آموزشه کارشناسی مرد زن -- 60 زبان وادبیات انگلیسی 4897 4
  
  

حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در گروه         های نیمه  دورههای تحصیلی    شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته      
حضوری گـروه آزمایـشی علـوم ریاضـی و فنـی             های نیمه  آزمایشی زبانهای خارجی همانند شرایط و ضوابط مربوط به دوره         

  .باشد م از فصل دوم این دفترچه راهنما میمندرج در قسمت اول بخش چهار
 

چهارمبخش
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  )زبانهای خارجی (5 در گروه آزمایشی )آموزش از راه دور(نور  دانشگاه پیاممراکز آموزشی    تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته شرایط و ضوابط پذیرش

  
 .باشد می )آموزش از راه دور(نور  دانشگاه پیاممراکز آموزشی    نهای خارجیزبا   آزمایشی  دانشجو در گروه  شرایط و ضوابط پذیرش  شامل  بخش این  

   دانشجو شرایط و ضوابط پذیرش -1
 .دباش نفر می 5460  حدودجمعاً زبانهای خارجی    آزمایشی  گروه  نور  پیام  دانشگاه  تحصیلی  مختلف های  دانشجو در رشته  پذیرش  کل ظرفیت-
نور در   پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته مند به  عالقه  که1385   سال  سراسری آزموننظام قدیم و پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه در    از داوطلبان هر یک-

 . نمایند  درج  رشته  انتخاب  و در فرم  مربوط استخراج  خود را از جداول  مورد عالقه  تحصیلی های رشته توانند  می  آزمون  کارنامه  ذیربط باشند براساس  آزمایشی  گروه
 .باشد  می  روزانه های  مربوط در دوره  رشته  و ضرایب  نور همانند مواد امتحانی  پیام  دانشگاه  تحصیلی های رشته از  هریک  دروس  ضرایب و  موادامتحانی-
   یک  شماره دفترچه 14الی  12   در صفحات  کهرا   دانشگاه  شرایط و ضوابط اختصاصی  است  نور الزم  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  در رشته  تحصیل  متقاضی داوطلبان-

 .دباشندارا ،   است  شده درج
 )از راه دورآموزش (نور  پیام  در دانشگاه شرایط تحصیل-2

 نیز  شرایط و ضوابط ذیل)  نور  پیام شرایط و ضوابط دانشگاه( 1385 سال   سراسری  آزمون  یک  شماره  دفترچه14   الی12   در صفحات  بر شرایط و ضوابط مندرج عالوه
 .رسد  ذیربط می  داوطلبان  اطالع به
 . باشند  کرده  را رعایت  عمومی  وظیفه مقرراتضوابط    که  این  نمایند، مشروط به  استفاده  تحصیلی توانند از معافیت  می  مشمول شدگان  پذیرفته کلیه-
 .بود  خواهد سال 10  سایرین  برای و  سال 6 کنند می  استفاده  تحصیلی  معافیت از  که  دانشجویانی  برای  کارشناسی در مقطع  مجاز تحصیل  مدت  طول حداکثر-
 .باشد  می  کارشناسی  مقطع   برای  تحصیلی های  رشته  دانشجو در کلیه پذیرش-
  .ایند نم توانند شرکت  و مرد می زن ها  رشته در کلیه-
  .  است  ممنوع  عالی  آموزش سساتؤ سایر دانشگاهها و م  به  و تغییر رشته انتقال -
 .شود  می  و ارزشیابی  تصحیح  دانشگاه  دهگانه  و مناطق  مرکزی  در سازمان  امتحانی اوراق و عمدتاًارزشیابی دانشگاه متمرکز بوده   نظام-
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  درآزمون  قبولی  از حداکثر دو نوبت  نوبت  یک  عنوان  به  دانشگاه  دراین شدن پذیرفته-
   داوطلب جهادگران  و  ورود رزمندگان  برای  ایجاد تسهیالت  قانون  اجرایی  نامه  آیین شوند براساس می   نور پذیرفته  پیام  در دانشگاه  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 ، اسالمی  شورای  محترم   مجلس  22/4/72   مصوب  مذکور    قانون3   تبصره  شمول  استفساریه طرح و 11/9/71   مصوب  عالی  آموزش سساتؤو م ادانشگاهه   به بسیجی
 . نخواهند بود  سراسری  در آزمون  رزمندگان مجدد از سهمیه   استفاده مجاز به

   نور آزمون  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  شاهد در رشته  با سهمیه  شدگان  پذیرفته، کنکور دانشگاهها  ریزی نامه و بر  مطالعه کمیته15/2/1375   مورخ  جلسه براساس-
 .باشند  نمی  بعدی  سراسری  مذکور در آزمونهای  مجدد از سهمیه  استفاده  مجاز به، آن از  و بعد1376  سال  سراسری

 از   که  از دانشجویانی  عده  آنضمناً . نور ندارند پیام  دانشگاه  برای  انصراف  به گیرند نیازی  قرار می شدگان  پذیرفته در ردیف  نور که  پیام  دانشگاه  فعلی دانشجویان-
 . کنند  استفاده  تحصیلی از معافیت توانند  نمی مجدداً از انصراف  کنند، پس  می  استفاده  تحصیلی معافیت

 باید حداکثر تا   متوسطه  جدید آموزش  نظام شدگان   پذیرفتهو کلیه کامل متوسطه بوده باشند دیپلم دارای دیم آموزش متوسطه باید نظام ق   شدگان  پذیرفته کلیه-
  . باشند  شده  دانشگاهی  پیش  دوره  اخذ گواهینامه  به  موفق1385 سال ماهشهریورپایان 
  های رفـع  در شرایطی که امکان تشکیل جلسه. باشد و محور بوده و فراگیری اغلب دروس به صورت خودخوان می نظام آموزشی دانشگاه پیام نور دانشج     : مهم   خیلی تذکر

اشکال گروهی یا کالسهای درس حضوری وجود داشته باشد و تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب الزم تشکیل کالس برسد دانـشگاه اقـدام بـه             
تواند دروس را خودخوان اعالم نموده و یا محل تحصیل دانشجویان مربوط را یکی از مراکز یا واحـدهای همجـوار کـه                        یر این صورت دانشگاه می    این امر می نماید، در غ     

  . تعیین نماید،دارای رشته تحصیلی مورد نظر باشد
ر آزمایشگاهها در مراکز دیگر بنا به تشخیص دانشگاه صورت خواهـد  ای یا سای در آزمایشگاه منطقه)  کارگاهی و سایر   ،آزمایشگاهی(اجرای برخی از درسهای عملی      - 

هفته متوالی و به صورت استقرار دائم در محل تعیین شده انجام شـود و دانـشجو موظـف                    درسهای عملی ممکن است در چند     ... اجرای آزمایشگاهها، کارگاهها و   . گرفت
  .هم رساند ور به یا اتلیه حض، کارگاه،است در محل تشکیل جلسات آزمایشگاه

های رفع اشکال گروهی یا کالسهای درس حضوری در روزهای پایانی هفته برگزار می شود، لیکن به تشخیص دانشگاه برخی از   در بعضی از مراکز و واحدها جلسه-
  .شود ها در سایر روزهای هفته نیز برگزار می این جلسه

 در  شدگان  از پذیرفته  لذا هریک،شود  می  تامین  دانشجویان  و شهریه  مردمی های  کمک  از طریق  دولت های  بر کمک  عالوه  دانشگاه  این های  هزینه  که  این  به با توجه -
  مبالغ. د نمودن خواه واریز  دانشگاه  حساب  متغیر به شهریه  عنوان  نیز به ، مبلغی  هر واحد درسییازا   و به  ثابت  شهریه عنوان   به  مبلغی  تحصیلی آغاز هر نیمسال

 واحد غیر  از انتخاب  روز بعد15 متغیر   و شهریه  نام  بعد از ثبت  ثابت  شهریه،یابد  می  افزایش دانشگاهی  امنا  هیات  مصوبه  براساسهر ساله،   و متغیر  ثابت های  شهریه
 .  است  برگشت قابل
 امکان ارائه خدمات رفاهی مانند خوابگاه، سالن غذاخوری،کمک هزینه تحصیلی و ،رش دانشجو درصورت بومی دانشگاه پیام نور با توجه به نظام خاص آموزشی و پذی-

 تحقیقات و فنĤوری به تعدادی از دانشجویان ،های رفاه دانشجویان در حد سهمیه تخصیصی از سوی وزارت علوم رفاهی به دانشجویان را ندارد و وام تحصیلی صندوق
 .گیرد  مقررات مربوط تعلق میدانشگاه در چهارچوب

    رشته انتخاب-3
 :پذیرد  می  زیر انجام  نکات بر اساس) از راه دورآموزش ( نور   پیام  دانشگاه  مختلف  آزمایشی  گروههای  تحصیلی های  رشته انتخاب

   دانشگاه  تحصیلی های  رشته  ضوابط مربوط به و همچنینراهنما    دفترچه  این ل او فصل در   ضوابط مندرج و بر اساس   کارنامه  مندرجات  به تواند با توجه  می هر داوطلب-
 سایر  همراه   به  اولویت  ترتیب  به1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  و در فرم استخراج  خود را  مورد عالقه  تحصیلی های رشتهکد یا  نور، کدرشته پیام

 . نماید  درج  سراسری  آزمون یلی تحص های کدرشته
 با   که  کسانی  و برای  ارائه  طور مستقل به تحصیلی دانشجو  مازاد بر دروس مصوب رشته   دبیری  دروس کلیه  شود ولی  نمی  ارائه  دبیری  گرایش  دانشگاه در این-تبصره

  .شود  نیز اعطاء می  دبیری  دوره گذرانیدن   گواهی مربوط  دانشنامه  بر  را بگذرانند عالوه  دروس  این موفقیت
 عالقه  مورد های  اولویت  و از نظر درج  رشته  انتخاب  در فرم  آن  مربوط و درج  آزمایشی نور در گروه  پیام  دانشگاه های  کدرشته  در انتخاب داوطلب : مهم  خیلی تذکر

 : باید  ، هر داوطلب  تحصیل محل و   رشتهنوع   با انتخاب  ندارد، اما در رابطه محدودیتی 
 اقدام باشد زیر   شرایط از  یکی  دارای  که  صورتی در  دانشگاه تائید مورد معتبر  گواهی  ارائه با ) دولت  کارکنان  برای(  اشتغال یا و  سکونت محل  شهرستان  به  توجه با- الف

  .نماید 
 . یا واحد دانشگاه مرکز  زیر پوشش  در شهرستان  داوطلب  متوسطه  آخر دوره  سال  تحصیلی  اخذ مدرک محل -1
  .   یا واحد دانشگاه مرکز  زیر پوشش  در شهرستان31/6/1385 تا 1/7/1383   از تاریخ  پیوسته  صورت  به  داوطلب  آخر اقامت دو سال -2
 . یا واحد دانشگاه مرکز  زیر پوشش اندر شهرست31/6/1385 تا 1/7/1384   از تاریخ  داوطلب  تولد و سال آخر اقامت محل -3
  تحت   و شهرستانهای  مراکز دانشگاهی جدول (147   شماره  جدول  به با توجه)   اشتغال  حکم  به باتوجه( خود   خدمت  محل  شهرستان  بر اساس  بودن  شاغل در صورت- ب

   کدرشته  خود را از جداول  مورد عالقه  تحصیلی های  یا کدرشته  کدرشته  نماید و سپس انتخاب را  خود تحصیل  محل آموزشی  و مرکز رشته )  هر مرکز دانشگاهی پوشش
  آزمون  رشته  انتخاب در فرم)  بودن  مجاز در صورت(  انتخابی  های  سایر رشته  همراه به) 100تا1  از اولویت (  عالقه  تقدم  ترتیب به  و  ذیربط استخراج  آزمایشی  گروه محل

 . نماید درجراهنما    دفترچه  دستورالعمل این  به  با توجه1385   سال راسریس
 . باشند  داشته  توجه1385    سال  سراسری  آزمون  یک  شماره  راهنمای  دفترچه13   در صفحه  مندرج  مهم  تذکر خیلی  باید به داوطلبان :تذکر

باشند و در صورت تمایل  ر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با ه-ج
 بررسی  عالوه بر این در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و یا میهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل. توانند سایر مراکز و واحدها را انتخاب نمایند می
  .دباش نمی
  باشند، الزم  ذیربط می  آزمایشی  در گروهمذکور   دانشگاه تحصیلی  های رشته  یا  رشته  انتخاب مند به  عالقه  نور که  پیام دانشگاه زبانهای خارجی   گروه آزمایشی داوطلبان-

فصل  در   مندرج  دستورالعمل  و بر اساس  خود را استخراج  مورد عالقه های  یا رشته کدرشته  مربوط،  آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  ظرفیت  جداول  به  با توجه است
  . نمایند  اقدام  رشته  انتخاب  در فرم  مورد عالقه  تحصیلی های  کدرشته  درج  به سبتنراهنما   دفترچه   اینپنجم

 جدول نام مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و شهرستانهای تحت پوشش هر مرکز به انضمام
 . های ثابت و متغیر در بخش پنجم فصل دوم این دفترچه راهنما درج شده است شهریه

پنجمبخش
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  زبانهای خارجی   آزمایشی گروه) از راه دورآموزش ( نور  پیام  دانشگاه  تحصیلی های رشته ـ4
  براساس  در صورتیکه  دانشگاه پیام نورزبانهای خارجی   آزمایشی  گروه  تحصیلی های  رشته  انتخاب مند به عالقه زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه داوطلبان  از هریک -

  را از جداول  خود  مورد عالقه های رشتهکد یا   ضوابط مربوط، کدرشته  کلیه  با رعایت  است  دانشگاه پیام نور باشند، الزم  رشته  انتخاب  مجاز به کارنامه 6شماره   جدول
  زبانهای خارجیبه تفکیک مراکز در گروه آزمایشی  ) از راه دورآموزش (های تحصیلی دانشگاه پیام نور   رشته-15جدول شماره   . نمایند  درج  رشته  انتخاب فرم درراهنما    دفترچه  اینفصل پنجم در   مندرج  دستورالعمل راساس و ب استخراج 16 و 15شماره 

    )واحدصفاشهر(آباده-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4761 1

    آران وبیدگل-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4762 2
    ابهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4763 3
    اراک-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4764 4
    اردبیل-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4765 5
    اردکان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4766 6
    ارومیه-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 زبان وادبیات انگلیسی 4767 7

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4768 1
    اسداباد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65  انگلیسیمترجمی زبان 4769 2
    اسالم آبادغرب-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4770 3
    )واحددولت آباد(اصفهان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4771 4
    )واحدمبارکه(اصفهان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4772 5
    الیگودرز-گاه پیام نوردانش    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4773 6
    اهواز-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4774 7
    اوز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4775 1
    ایالم-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4776 2
    بجنورد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4777 3
    )واحدشیروان(بجنورد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4778 4
    برازجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4779 5
    بناب-دانشگاه پیام نور    

 -- 65  انگلیسیمترجمی زبان 4780 6
    بندرترکمن-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4781 7
    )واحدقشم(بندرعباس-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4782 1
    بهشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4783 2
    رابوئین زه-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4784 3
    بوشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4785 4
    بوکان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4786 5
    بیرجند-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4787 6
    تبریز-ردانشگاه پیام نو    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4788 7
    )واحدرضوانشهرصدوق(تفت-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4789 1
    )واحددماوند(تهران-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4790 2
    )واحدشهریار(تهران-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 رجمی زبان انگلیسیمت 4791 3
    جهرم-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4792 4
    )واحدفسا(جهرم-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4793 5
    خرمشهر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4794 6
    خلخال-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4795 7
    خمین-دانشگاه پیام نور    

 -- 65  مترجمی زبان انگلیسی 4796 1

    خوانسار-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4797 2
    خوی-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4798 3
    اندامغ-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4799 4
    دزفول-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4800 5
    )واحداندیمشک(دزفول-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4801 6
    دلیجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4802 7
  
 

    رشت-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4803 1
    رودسر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4804 2
    زابل-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4805 3
    زاهدان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4806 4
    زنجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4807 5
    ساری-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4808 6
    ساوه-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 زبان وادبیات انگلیسی 4809 7

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4810 1
    سبزوار-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4811 2
    سقز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4812 3
    سنندج-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4813 4
    سیرجان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4814 5
    شازند-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4815 6
    شبستر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4816 7
    شهرضا-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4817 1
    شهرکرد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4818 2
    شیراز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 زبان وادبیات انگلیسی 4819 3
    فردوس-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4820 4
    قائن-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4821 5
    قزوین-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4822 6
    قم-نوردانشگاه پیام     

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4823 7
    کاشمر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4824 1
    کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4825 2
    )واحدبردسیر(کرمان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4826 3
    )واحدسنقر(کرمانشاه-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4827 4
    گرمسار-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4828 5
    گلپایگان-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4829 6
    گنبدکاووس-دانشگاه پیام نور    

 -- 65  زبان انگلیسیمترجمی 4830 7
    مشکین شهر-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4831 1
    )واحدچناران(مشهد-دانشگاه پیام نور    
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 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4832 2
    مالیر-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4833 3
    ادمهاب-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4834 4
    )واحدسردشت(مهاباد-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4835 5
    مهریز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4836 6
    نجف آباد-دانشگاه پیام نور    

 65 65 مترجمی زبان انگلیسی 4837 7
    )واحدتیران(نجف آباد-انشگاه پیام نورد    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4838 1
    نطنز-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4839 2
    نقده-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4840 3
    همدان-دانشگاه پیام نور    

 65 65 یسیمترجمی زبان انگل 4841 4
    ورامین-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 زبان وادبیات انگلیسی 4842 5

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4843 6
    وزوان-دانشگاه پیام نور    

 -- 65 مترجمی زبان انگلیسی 4844 7
   
  
  
  

  قسمت اول
  )زبانهای خارجی (5در گروه آزمایشی   و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات

   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های رشته در دانشجو  پذیرش  نحوه  و شرایط و ضوابط اختصاصی
 .اشدب نفر می 2230  حدودزبانهای خارجی   گروه آزمایشی های  در رشته  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذیرش  ظرفیت -
 غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  در گزینش  شرکت  متقاضی نامی  ثبت  تقاضانامه20 بند 3   در قسمت  با عالمتگذاری  که  از داوطلبانی  دسته آن -

 6   شماره  جدول  مندرجات  به ، با توجه  است  شده درجفترچه راهنما د  اینصفحه       در   که  مؤسسات  اینگونه ضوابط اختصاصی  شرایط و  به توجه توانند با اند، می گردیده 
  . نمایند  مربوط اقدام  آزمایشی  گروه  به توجه  مذکور با  از مؤسسات یک  هر  تحصیلی های رشتهکد یا  رشتهکد   انتخاب  به  نسبت، مندی  عالقه صورت در  اولیه  کارنامه
 زبانهای خارجیتوانند انتخاب نمایند که اوالً در گروه آزمایشی   مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی را کسانی می خارجیزبانهایهای تحصیلی   رشته-تبصره

 . مندرج در کارنامه مجاز به انتخاب رشته باشند6شرکت نموده و ثانیاً براساس جدول شماره 
   مؤسسات  در گزینش  شرکت را به  خود مندی  عالقه نام  ثبت  در تقاضانامه  که  داوطلبانی کلیهغیردولتی  و  انتفاعی غیر  عالی  آموزش  مؤسسات های  رشته  انتخاب اساس بر -

   به مندی  عالقه تصور توانند در  می  مجاز بودن  و در صورت  اولیه  کارنامه6   شماره  جدول  مندرجات  به توجه اند، با  نموده  مشخص غیردولتی  و غیرانتفاعی   عالی آموزش
 و کد   خود انتخاب  آزمایشی  گروه  مربوط به  خود را از جداول  مورد عالقه  تحصیلی های  یا کدرشته ، کدرشته  مؤسسات  اینگونه  و یا کاردانی  کارشناسی های رشته  انتخاب
 . نمایند  درج  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  اولویت  ترتیب به) 100   الی1  از اولویت(دارند    تمایل  که  در هر اولویتی  انتخابی های  محل  با سایر کدرشته همراه آنها را

  همراه ها به  رشته  اینگونه  نهایی  شدگان  پذیرفته  اسامی  و فهرست  خواهد گرفت   متمرکز صورت  روش  به  و کاردانی  کارشناسی های  رشته  دانشجو برای پذیرش -
 . خواهد شد  متمرکز اعالم  صورت به ها  سایر رشته  شدگان  پذیرفته  اسامی فهرست 
 .شود  نمی  محسوب  سراسری  درآزمون  قبولی  از حداکثر دو نوبت  قبولی  نوبت  یک  عنوان  به غیردولتی  و  غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذیرفته-
   مجاز به، رزمندگان  سهمیه  قانون  اجرایی  نامه  آیین شوند براساس  می  پذیرفته غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  در مؤسسات  رزمندگان  با سهمیه  که داوطلبانی-

 . نخواهند بود  سراسری  در آزمون  رزمندگان  مجدد از سهمیه استفاده
  عالی   آموزش  مؤسسات تحصیلی های رشته در شاهد  سهمیه با  شدگان پذیرفته ها، دانشگاه ر کنکو ریزی  وبرنامه  مطالعه کمیته15/2/1375   مورخ جلسه  براساس-

  .باشند  نمی  بعدی های  وآزمون  جاری سال سراسری های آزمون در مذکور  سهمیه از  مجدد استفاده به مجاز  بعد به 1376 سال  از  سراسری  آزمون غیردولتی و غیرانتفاعی
  

    غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات و اختصاصی  شرایط عمومی
در بخش ششم فصل دوم   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  از مؤسسات یک  هر  بر شرایط اختصاصی  عالوه غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات متقاضیان

 . فرمایند  نیز توجه  در ذیل  مندرج  و اختصاصی ایط عمومی شر  باید به  است  شده  درج این دفترچه راهنما
   نظام غیردولتی و   غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات  درسی  نظام -2 باشند )1  شماره (  سراسری آزمون  راهنمای  دفترچه در  مندرج  عمومی  شرایط  دارای باید  داوطلبان-1

 اعطاء   و فناوری تحقیقات ،  علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرک التحصیالن  فارغ  خواهد بود و به فناوری  و ، تحقیقات  علوم زارت و  آموزشی  نظام  و براساس  است واحدی
   مشغول  اکنون  هم  که بانیداوطل  صادر خواهد شد و  تحصیلی  باشند معافیت  نداشته  قانونی  منع  عمومی  وظیفه  از نظر خدمت  مرد که  دانشجویان  برای-3 .خواهد شد

   نسبت  تعهدی یردولتی  غ و غیرانتفاعی   عالی  آموزش مؤسسات -4. خواهند شد  ترخیص  خدمت  به  از اعزام  قبل  غیبت  و نداشتن  شدن  پذیرفته صورت باشند در  می خدمت
   تخصیص صورت در   و فناوری تحقیقات ،  علوم وزارت  نامه آیین با   مطابق  تحصیلی از وام توانند  می دانشجویان -5.  ندارند  دانشجویان  و غذای ، خوابگاه  مسکن مینأ ت به

  . نمایند  کشور استفاده ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  از طرف  مؤسسه  به بودجه
  

و های ثابت و متغیر مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی  شرایط اختصاصی و آدرس و همچنین شهریه
 . غیردولتی در بخش ششم فصل دوم این دفترچه راهنما درج شده است

  
  مدو  قسمت

  پذیرند به روش متمرکزمی   خارجی های زبان  آزمایشی گروهکه دانشجو از   غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات
  

  مشهد-)ع (دانشگاه امام رضا             16جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

   تحصیلیرشته  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کارشناسی 32 18 -- 50  مترجمی زبان انگلیسی 5531 1
  

 موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهی
 واحد اصفهان کارشناسی مرد زن -- 60 زبان وادبیات انگلیسی 5532 2
 واحداهواز کارشناسی مرد زن -- 60 زبان وادبیات انگلیسی 5533 3
 واحداهواز کارشناسی مرد زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5534 4
 واحدکرمانشاه کاردانی مرد زن -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5535 5

  
 ساری- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ادیب مازندرانمؤسسه

   کاردانی مرد زن -- 100 ردانی مترجمی زبان انگلیسیکا 5536 6
             آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتـی      مؤسسه    

ششمبخش
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 مشهد-بینالود
   کارشناسی مرد زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5537 7

  
 بابلسر- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پارسامؤسسه

   کاردانی مرد زن -- 100 یکاردانی مترجمی زبان انگلیس 5538 1
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی تابرانمؤسسه
   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5539 2
   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی آموزش زبان انگلیسی 5540 3
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  شیراز-لتی حافظ آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردومؤسسه            17جدول شماره 
ظرفیت 
رقم   جنس پذیرش  پذیرش

  رشته تحصیلی  کد رشته  کنترل
نیمسال 
  اول

نیمسال 
  مرد  زن  دوم

مقطع 
  توضیحات  تحصیلی

   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5541 4
  

 مشهد- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی خیاممؤسسه
   کارشناسی مرد  زن -- 60 لیسیزبان وادبیات انگ 5542 5
   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5543 6

  
   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5544 7

  
 شیراز- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی زندمؤسسه

   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5545 1
   کاردانی مرد  زن -- 100 اردانی مترجمی زبان انگلیسیک 5546 2

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سناییمؤسسه

   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5547 3
  

 شاهرود- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شاهرودمؤسسه
   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5548 4

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شیخ بهائیمؤسسه

   کارشناسی مرد  زن -- 60 زبان وادبیات انگلیسی 5549 5
   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5550 6

  
 اصفهان- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی صبح صادقمؤسسه

   کارشناسی مرد  زن -- 60 لیسیمترجمی زبان انگ 5551 7
   کاردانی مرد  زن -- 100 کاردانی مترجمی  زبان انگلیسی 5552 1

  
 نور-)ره ( آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی عالمه محدث نوری مؤسسه

   کارشناسی مرد زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5553 2
  

  خمینی شهر-سالم آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی فیض االمؤسسه
   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5554 3

  
  آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کارمؤسسه

 قزوین کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5555 4
  

 قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی گستره علم البرزمؤسسه
   کارشناسی 30 30 -- 60 زبان وادبیات انگلیسی 5556 5
   کارشناسی 30 30 -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5557 6
   کاردانی 50 50 -- 100 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی 5558 7

  
 آبیک قزوین- آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی موالنامؤسسه

   کارشناسی 30 30 -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5559 1
  

 تبریز-)ص (عالی غیرانتفاعی وغیردولتی نبی اکرم  آموزش مؤسسه
   کارشناسی مرد  زن -- 60 مترجمی زبان انگلیسی 5560 2
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  فصل پنجم
  

   توضیحات اختصاصی کارنامه و نحوه تکمیل
   های تحصیلی فرم انتخاب رشته

  
  

  رشته  انتخاب  فرم تکمیل   نحوه مربوط به  دستورالعمل  و  تحصیلی های  رشته انتخاب ، فرم  و اختصاصی  عمومی  آزمون  نتیجه کارنامه
  
زبانهای هنر و  ،  انسانی  علوم،  تجربی ، علوم فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  گروه  از داوطلبان یک  هر  برای1385   سال  سراسری  در آزمون کننده   شرکت  داوطلبان آگاهی  منظور به-     1385   سال  سراسری  آزمون  اولیه کارنامه-1

   کشوری ، رتبه  در سهمیه  کل  و رتبه  کل نمره  و نامی  ثبت  سهمیه  به توجه  با  آزمایشی های  از زیرگروه  در هریک  کل  و رتبه  کل  نمره،  آزمون ، نمرات نامی  ثبت  اطالعات  حاوی  کارنامه خارجی
  ها و مؤسسات دانشگاه حضوری نیمهو  ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه های دوره   تحصیلی های  از کدرشته  هریک انتخاب  منظور  به  آزمون  و نتیجه ایشی آزم  در گروه  سهمیه  اعمال  بدون داوطلب
 .  است  صادر شده  و غیردولتی اعیغیرانتف   عالی  آموزش  و مؤسسات پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته معلم نور، مراکز تربیت  پیام  دانشگاه،  عالی آموزش
 4   آزمایشی یا در دو گروه و) 5   آزمایشی گروه ( زبانهای خارجیو یا ) 4   آزمایشی گروه( هنر   آزمایشی های  در گروه  که3 و یا 2 ،1   آزمایشی های  گروه  از داوطلبان  هریک  برای-1 تبصره

  همچنین مورد و   بر حسب5 و 4   آزمایشی های گروه  مربوط های  از زیرگروه  در هریک  کل  و رتبه  کل  نمره،   آزمون  نمرات  شامل  الزم عات مربوط اطال کارنامه اند، در  نموده  شرکت5و 
وابسته به   معلم  مراکز تربیت،نور  پیام ، دانشگاه عالی   آموزش مؤسسات ها و دانشگاه حضوری نیمهو   ) شبانه( نوبت دوم ،  روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته  منظور انتخاب  به  آزمون نتیجه

 .  است گردیده  درج  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش مؤسسات ووزارت آموزش و پرورش 
   کارنامه3 و 2، 1  های گروه اند نیز همانند داوطلبان  ننموده شرکت) 3و  2، 1  های در گروه(اند   کرده  شرکت زبانهای خارجی هنر و   آزمایشی های  در گروه منحصراً  که  داوطلبانی-2 تبصره

 .دارند  می خود را دریافت
 در   شده  و اعالم شده بینی  پیش  زمانی برابر برنامه) باشند  می  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  به توجه  با  که  داوطلبانی برای (  تحصیلی های  رشته  انتخاب  و فرم کارنامه -

 23/5/85 و 22/5/85  در روزهای  مذکور  در اطالعیه  مندرج  زمانی  برنامه  براساس  داوطلبان  شده  تکمیل  رشته  انتخاب  و فرم توزیع 19/5/85 و 18/5/85 در روزهای   منتشره اطالعیه
 . خواهد شد آوری جمع
 .  است  منتشر شده16/5/85   روز دوشنبه  سنجش  پیک  نامه  در هفته  تحصیلی های  رشته خاب انت  و فرم  کارنامه  توزیع اطالعیه -
    کارنامه مندرجات -2

 .باشد  می  ذیل  شرح  به  داوطلبان  کلیه  برای1385   سال  سراسری  آزمون  اولیه  کارنامه اطالعات
  که  اطالعاتی  به توجه با فرهنگ و مطالعات دینی تولد و  ، سال  شناسنامه ، شماره ، جنس ، نام خانوادگی  نام  شامل  داوطلب ای مه شناسنا مشخصات ):1(   شماره جدول   باالی قسمت در -1-2

 .  است گردیده   ثبت  کشور قرار داده  آموزش  سنجش  در اختیار سازمان وی 
   و یا مدرک  قدیم  نظام دیپلم  عنوان (  تحصیلی  مدرک  عنوان،  امتحانی  خارجی زبان ، نامی  ثبت ، سهمیه  پرونده شماره :   شامل  داوطلب مشخصات) : 1 (  شماره  جدول  راست در قسمت -2-2

 .  است  شده  درج  داوطلب  بومی و استان)  جدید  نظام  دانشگاهی پیش
   شده  درج داوطلب  تولد  محل  استان  براساس  مغایرت صورت در  و  متوسطه  آخر دوره  سال  سه  تحصیلی  مدرک اخذ  محل  بخش  براساس  در کارنامه  هر داوطلب  بومی  استان  نام-  تبصره
 . است

 سال ،دانشگاهی   پیش هینامهیا گوا و   قدیم  نظام  دیپلم  اخذ مدرک  محل  و بخش ، شهرستان  استان نام 6 و 5، 4، 3، 2، 1 های  در ردیف1   شماره در جدول) : 1 (  شماره جدول در -3-2
دانشگاهی و معدل کتبی امتحانات نهایی  و سال اخذ مدرک پیش تولد   محل  و بخش ، شهرستان  استان همچنین و   آموزشی  هر دو نظام  داوطلبان  برای  دبیرستان  دوم سال و  دبیرستان  سوم 

 .  است  گردیده  درج داوطلب) داوطلبان نظام جدید(سال سوم 
) -3/33 و 100 ( فاصله  در  هر درس  تفکیک  به  داوطلب اختصاصی  و  عمومی  دروس  آزمون  حقیقی  و نمره  آزمایشی  گروه،  داوطلب ، شماره2   شماره در جدول) : 2 (  شماره در جدول -4-2

   آزمایشی  گروه اختصاصی  و  عمومی  دروس نمرات  باشد،  کرده  شرکت  انسانی  و یا علوم  تجربی  علوم، فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  از گروه  در یکی  داوطلب چنانچه.   است  شده درج
   نموده  شرکت ه و یا هر دو گرو زبانهای خارجییا  هنر و   آزمایشی های  درگروه  داوطلب که و درصورتی.   است  گردیده درج)   کارنامه  راست  سمت جدول (2   شماره  جدول اولین مربوط در

 .  است  گردیده  درج  کارنامه  چپ  سمت  در جدول زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه وسط و برای   هنر در جدول  آزمایشی  گروه  برای  ترتیب  به  وی اختصاصی  و  عمومی  دروس باشد، نمرات
   آزمون  آن امتحانی  االتؤ از س  یک  هیچ  به  داوطلب  که  است  آن  منزله  باشد، به  شده درج) 0( عدد صفر  صورت به ) س در یک (  آزمون  در یک  داوطلب  حقیقی  نمره  که در مواردی -1 تبصره

 .  است شده) 0( صفر مذکور  در درس  داوطلب نمره ،  شده  داده  از پاسخهای  حاصل  و منفی  مثبت  نمرات محاسبه  از  پس  و یا اینکه است   نداده پاسخ)   درس آن(
 از  حاصل  منفی و  مثبت  نمرات  محاسبه از  پس  که  است  آن  منزله  به ، گردیده درج  منفی عدد  صورت  به ) درس  یک(  آزمون  یک در  داوطلب  حقیقی  نمره  که  مواردی ر د– 2  تبصره
 .  است  شده  مذکور منفی  در درس  داوطلب ، نمره  شده  داده های پاسخ

   به توجه  با اختصاصی  و  عمومی  دروس  ضرایب  وزنی  میانگین  براساس  آزمایشی  و در هر زیرگروه  است  تراز شده  آماری های  روش  به  داوطلب  حقیقی نمرات) : 3 (  شماره در جدول -5-2
   زیرگروه  کل  نمره  براساس  داوطلب از رتبه  نیز  جدول  در این  زیرگروه  کل  رتبهضمناً.   است  شده ج در کارنامه در  و  محاسبه  در زیرگروه  کل ، نمره  تخصصی  دروس  برابر برای3  ضریب
 .  است  گردیده  مربوط درج  آزمایشی  و در گروه نامی  ثبت  در سهمیه فوق
اند به عنوان یک درس در   در امتحانات نهایی شرکت کرده1384ز داوطلبانی که در سال برای آن دسته ا) داوطلبان نظام جدید( از آنجا که معدل کتبی امتحانات نهایی سال سوم :تذکر

به عبارتی معدل تاثیر مثبت (اعمال شده است، لذا در مواردی که نمره کل داوطلبی با اعمال معدل بیشتر از نمره کل آزمون وی شده باشد ) و تاثیر مثبت (2آزمون عمومی و با ضریب 
  .مقابل نمره کل داوطلب عالمت ستاره درج شده استدر ) داشته باشد

 .  است  گردیده  درج  داوطلب نامی  ثبت  در سهمیه  رشته  انتخاب  مجاز برای  رتبه  و آخرین  در سهمیه  کل  و رتبه  کل  نمره4   شماره جدول در: 4   شماره جدول -6-2
،  کل  نمره این   و براساس  است  شده  درج4   شماره  در جدول  کل  نمره  عنوان  به  نمرات  این ، ماکزیمم  را در نظر بگیریم3   شماره  جدول  آزمایشی های  در زیرگروه  کل  اگر نمره- تبصره

 در)  حضوری نیمه و  ) شبانه(، نوبت دوم   روزانه های رشته در (  مجاز در سهمیه  رتبه آخرین و   کل رتبه ، کل نمره  اساس  این بر و  شده  بندی رتبه  مربوط  سهمیه و  آزمایشی  گروه در  داوطلبان
 .  است  شده  درج کارنامه

 .  است  گردیده  ذیربط درج  آزمایشی  در گروه  سهمیه  اعمال  بدون  داوطلب  کشوری  رتبه5   شماره  در جدول):5(   شماره جدول -7-2
   نوع هیچ   اعمال ، بدون  کل  نمره  این ، براساس  مربوطه  آزمایشی  در گروه کنندگان   شرکت  و کلیه  شده  در نظر گرفته  هر داوطلب ی برا،4   شماره  در جدول  مندرج  کل  نمره- تبصره
 .باشد  می  هر داوطلب  مربوط برای  آزمایشی گروه  در  کشوری رتبه به  موسوم  رتبه  این .اند  شده بندی  رتبه ای سهمیه

 .  است  شده  مشخصذیل   شرح  به  مختلف  تحصیلی های  رشته  منظور انتخاب  به  آزمون  نتیجه6   شماره در جدول: )6(  ماره ش جدول -8-2
   انتخاب مربوط مجاز به   و سهمیه  آزمایشی در گروه   داوطلب  اکتسابی  نمرات  به  با توجه  که  است  آن  منزله  به در کارنامه)   رشته  انتخاب مجاز به (6   شماره  در جدول»باشید می«   کلمه درج ـ

 .باشد  می  ذیل  مطالب  و با در نظر گرفتن معلم  مراکز تربیت های  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه همچنین و   دفترچه  در این  ضوابط و شرایط مندرج  بر اساس  مختلف  تحصیلی های رشته
   تحصیلی های رشته  از یک  هر  منظور انتخاب باشند، به  می  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  به توجه  با  که  از داوطلبانی  دسته  آن  برای زمون آ نتیجه) : 6 (  شماره جدول -9-2

 وزارت  به  وابسته  معلم تربیت مراکز ،نور پیام  دانشگاه ،) متمرکز تمرکز و یا نیمه از م اعم( کشور   عالی  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهحضوری  و نیمه ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه های دوره
 .  است  شده  مشخص  ذیل  شرح و به) * ( ستاره  عالمت  با خاص  های رشته  همچنین و  ،  غیردولتی  و  غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات ، پرورش و  آموزش 

  های رشته  کلیه  انتخاب  مجاز به،  اکتسابی  نمرات  به  با توجه  داوطلب  که  است  آن  منزله  بهحضوری نیمهو   ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه های  دوره  عنوان ر ذیلد) * (  ستاره  عالمت  درج- الف
  براساس  راهنما  دفترچه اینذیربط   های  در بخش مندرج)  متمرکز  متمرکز و نیمه یها رشته (  عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاه حضوری نیمهو   ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه  دوره تحصیلی
 .باشد مربوط می  ضوابط
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  دانشگاه  تحصیلی های رشته   انتخاب ه ب  نسبت نام  ثبت  در تقاضانامه مندی  عالقه  اعالم  به  با توجه  داوطلب  که  است  آن  منزله نور به  پیام  دانشگاه  عنوان در ذیل) *(   ستاره  عالمت  درج-  ب
 .باشد  میذیربط  های  در بخش مندرج ضوابط  اساس بر  وراهنما    دفترچه  در این نور مندرج پیام  دانشگاه  تحصیلی  های کدرشته  انتخاب  به مجاز  اکتسابی  نمرات  به  توجه با و نور پیام 

 مراکز  تحصیلی  های  رشته  انتخاب  به  نسبت نام  ثبت  در تقاضانامه مندی   عالقه  اعالم  به توجه  با  داوطلب  که  است  آن  منزله  به معلم تربیت  مراکز عنوان در ذیل )*(   ستاره عالمت   درج-  ج
 های  رشته هنمای رادفترچه  در  مندرج معلم  مراکز تربیت  تحصیلی انتخابی  یها  کدرشته  انتخاب  مجاز به  اکتسابی  نمرات  به توجه  و با پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته معلم تربیت

 .باشد می)  است  قرار گرفته  ذینفع  در اختیار داوطلبان  طور جداگانه  به  دفترچه این ( پرورش  و  آموزش وزارت   به وابسته  معلم تربیت  مراکز تحصیلی 
   به  وابسته معلم مراکز تربیت نور و یا  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته  انتخاب  به  بر مجاز بودن  عالوه  کارنامه6   شماره  جدول و براساس   اکتسابی ت نمرا  به  با توجه  که  داوطلبانی- تبصره
  های  کدرشته  است باشند، الزم می  نیز عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاهی حضور و نیمه  ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به پرورش  و موزشآ وزارت
  درج) 100   الی1  از اولویت (1385   سال  سراسری آزمون   رشته  انتخاب  دیگر در فرم  تحصیلی های  با سایر کدرشته  را همراه معلم نور و یا مراکز تربیت  پیام  دانشگاه  مورد عالقه انتخابی

قرار    در اختیار داوطلبان ای  جداگانه  رشته  انتخاب ، فرم پرورش  و  آموزش  وزارت به   وابسته معلم نور و یا مراکز تربیت  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته  انتخاب  برای  دیگر سخن به. یندنما
 .نمایند   رشته انتخاب   فوق  شرح  و به  کارنامه6   شماره  جدول  به توجه  باید با گیرد و داوطلبان نمی
  رشته ( خاص های رشته   انتخاب  مجاز به منحصراً  اکتسابی  نمرات  به توجه  با  داوطلب  که  است  آن  منزله به )  بهیاران سهمیه (  خاص های  رشته  عنوان در ذیل) *(   ستاره  عالمت  درج-د

 . نماید  را انتخاب  شده  تعیین های تواند رشته یفقط م و باشد ذیربط می  آزمایشی  گروه)  پرستاری
   انتخاب  به  نسبت نام  ثبت تقاضانامه  در مندی  عالقه  اعالم  به  باتوجه  داوطلب  که  است  آن  منزله  به  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  عنوان در ذیل) *(   ستاره  عالمت  درج-هـ

این   در  مندرج غیردولتی  و  غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات تحصیلی  های تواند کدرشته  می  اکتسابی  نمرات  به توجه  و با  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های رشته
 . نماید انتخاب مربوط های ضوابط بخش توجه به با را دفترچه راهنما

 عالی  آموزش نور، مؤسسات پیام   دانشگاه  تحصیلی های  رشته انتخاب  به  نسبت، مندی  عالقه  اعالم  شامل نامی  ثبت  تقاضانامه  براساس  داوطلب مندی  عالقه عالما : )7 (  شماره در جدول -10-2
   با درج  کارمندی  و سهمیه  بهیاران،  آموزگاران از بورسیه   استفاده  به تمایل و  مندی  عالقه  اعالم همچنینو  پرورش و   آموزش وزارت  به ابستهو معلم  مراکز تربیت و غیردولتی و غیرانتفاعی

 .  است  شده  مشخص» بلی«  کلمه
  تحصیلی های رشته  انتخاب  فرم -3
 قرار ،باشند می رشته   انتخاب مجاز به کارنامه) 6 (  شماره  جدول  به توجه  با  که  از داوطلبانی  دسته  در اختیار آن منحصرا1385ً   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب فرم -

 .شود  می  داده  تحصیلی های رشته   انتخاب ، فرم  است  شده  درج»باشید می«   کلمه  آنان کارنامه) 6 (  شماره  در جدول  که  از داوطلبانی  دسته  آن  به  عبارتی به.  خواهد گرفت
  زبانهای خارجیو   هنر  و یا هر دو گروه زبانهای خارجی هنر و یا   آزمایشی های  در گروه  که  انسانی  و علوم  تجربی ، علوم فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  گروه داوطلبان از   هریک-1 تبصره
 . د داشتن خواه  رشته  انتخاب  فرم اند یک  نموده شرکت
   روز دوشنبه  سنجش  پیک  در نشریه  که  سازمان  این  اطالعیه  براساس5 و یا 4 ،3 ،2 ،1  های آزمایشی  در گروه  داوطلبان لی تحصی های  رشته  انتخاب  فرم-2 تبصره

   براساس  داوطلبان شده  تکمیل  تحصیلی های ه رشت  انتخاب  و فرم  مذکور توزیع  در اطالعیه  شده  مشخص  زمانی ، برابر برنامه  اولیه  نتیجه  کارنامه  همراه  به  است منتشر گردیده 16/5/85
 .گردد  تمدید نمی  وجه  هیچ  مذکور به  خواهد شد و مهلت آوری  ذیربط جمع های  حوزه  مربوط از طریق زمانی برنامه

 1385   سال  سراسری  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم مندرجات -4
 .  است  شده  درج  داوطلب  آزمایشی  و گروه  و نام خانوادگی  نام ،  داوطلبی شماره   تحصیلی های  رشته  انتخاب در فرم -
 .  است شده  درج  ذیل  موارد  ترتیب  به  آن  و در ذیل  رشته  انتخاب در فرم)  آزمایشی  و گروه نام و  خانوادگی ، نام داوطلبی  شماره(  مشخصات  مقابل در-

 و  زبانهای خارجی  هنر و  آزمایشی های  در گروه  انسانی و یا علوم   تجربی ، علوم فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  از گروه  در یکی  بر شرکت  عالوه  که ز داوطلبانی ا  دسته  آن  برای -1 تبصره
 .  است گردیده  درج  آنان   اصلی  آزمایشی  گروه اوطلبی د  شماره  رشته  انتخاب اند در فرم  نموده  نیز شرکت زبانهای خارجیو   هنر آزمایشی  گروه دو هر یا

 هنر و  هر دو گروه  و یا زبانهای خارجی هنر و یا   آزمایشی های  در گروه که  انسانی  و علوم تجربی  ، علوم فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی های  از گروه  هریک  از داوطلبان  دسته  آن  برای-2 تبصره
   گروه  داوطلبی  مورد شماره  برحسب رشته   انتخاب باشند در فرم  می زبانهای خارجی هنر و یا   آزمایشی های  در گروه  رشته  انتخاب  مجاز به منحصراً اند ولی  نموده  شرکت زبانهای خارجی

 .  است  شده  درج  آنان زبانهای خارجی هنر و یا  آزمایشی
 0د شو تکمیل    دستورالعمل به  توجه  با مقابل موارد ،  قید شده آن  در که دارد قرار   دیگری  جدول  آزمایشی  گروه  و نام ونام  خانوادگی  نام ،داوطلبی   شماره   جدول   ذیل  در- الف
   شده  داده توضیحات   به توجه  و با  کارنامه6   شماره  جدول ات مندرج براساس  باید  هر داوطلب.  است  شده بینی  پیش  محل100،  رشته  انتخاب  در فرم  تحصیلی های  کدرشته  درج برای - ب

 و   مربوط استخراج  از جداول  کنترل  با رقم همراه  خود را عالقه  مورد  تحصیلی های ، کدرشته  تحصیلی های  رشته  خود به  عالقه  به  و با توجه  بخش  این»2« در بند   کارنامه  مندرجات در باره
 عدد  ، به  کنترل  رقم  و ستون  کدرشته  مربوط به  در ستون  پررنگ نرم  سیاه  با مداد ترتیب  به  مذکور دارد، آنها را های  از کدرشته  در هریک  تحصیل  به  که ای  عالقه  اولویت حسب بر  سپس
  های  از کدرشته یک  هر مقابل  های  در مستطیل عالمتگذاری   به ، نسبت)  رشته  انتخاب  فرم ندرجاتم   تکمیل نحوه (  بخش  این5 در بند   مندرج  توضیحات  به  با توجه و سپس  نماید درج

 . کند  اقدام  پررنگ  نرم  با مداد سیاه انتخابی
  عالمتحضوری  و نیمه  ) شبانه(نوبت دوم  ،  روزانه های  دوره  عنوان ذیل در   آنان  کارنامه6   شماره  در جدول  که کسانی( 1385   سال  سراسری آزمون  در کننده   شرکت  داوطلبان  کلیه-  تبصره
  های  و رشته  عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاهحضوری  و نیمه  ) شبانه(نوبت دوم  و   روزانه  دوره  تحصیلی های  را از رشته  محل  کدرشته100توانند حداکثر  می)   است  شده درج) *(  ستاره

 . نمایند را انتخاب)  مربوط  آزمایشی  گروه تحصیلی   های رشته  از  محل  کدرشته2حداکثر  (  دفترچه  در این متمرکز مندرج  نیمه تحصیلی
   رشته  انتخاب  مجاز به،  کارنامه6   شماره ول جد  و براساس  نموده شرکت) 4   آزمایشی گروه( هنر   آزمایشی  گروه  در آزمون  که5 و 3، 2، 1   آزمایشی های  گروه  از داوطلبان دسته آن - ج

 100 از حداکثر   یا چند انتخاب یک   عنوان  را به ) شبانه(نوبت دوم  و   روزانه های  هنر دوره  گروه  تحصیلی های  ضوابط، کدرشته  به توجه توانند با  می  تمایل صورت باشند، در  هنر نیز می گروه
 . نمایند  درج1385   سال  سراسری آزمون   تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  اولویت  به توجه  را با  انتخابی های  یا کدرشته کدرشته و   مجاز، انتخاب انتخاب

   مجاز به، کارنامه6   شماره  جدول  و براساس  نموده تشرک) 5   آزمایشی گروه ( زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه  در آزمون  که4 و 3 ،2 ،1   آزمایشی های  گروه  از داوطلبان دسته آن-د
و   ) شبانه( نوبت دوم ، روزانه های  دوره زبانهای خارجی   تحصیلی های کدرشته  یا کدرشته، ضوابط  به توانند با توجه  می  تمایل در صورت باشند،  نیز می زبانهای خارجی   گروه  رشته انتخاب

   آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم عالقه   اولویت  به  را با توجه  انتخابی های  یا کدرشته  و کدرشته  مجاز، انتخاب  انتخاب100 از حداکثر   یا چند انتخاب  یک  عنوان به راحضوری  نیمه
 . نمایند  درج1385  سال
   دانشگاه عنوان   و در ذیل  کارنامه6   شماره در جدول(باشند  نور نیز می  پیام  دانشگاه  تحصیلی های  رشته  انتخاب ه مجاز ب  کارنامه6   شماره  جدول   براساس  که  از داوطلبانی  دسته آن -هـ

نور را  پیام  دانشگاه  تحصیلی  های کدرشته  یا ، کدرشته  دفترچه  اینپنجم   در بخش  ضوابط مندرج  به توانند با توجه  می،)  است  شده درج) *(   ستاره  نیز عالمت  از داوطلبان  دسته نور این پیام
 1385   سال  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه اولویت   به  را با توجه  انتخابی های  یا کدرشته  و کدرشته  مجاز، انتخاب  انتخاب100 از حداکثر   یا چند انتخاب  یک  عنوان نیز به
 . نمایند درج

 و   نموده شرکت)  زبانهای خارجی   آزمایشی گروه (5   آزمایشی  گروه  در آزمون  که4 و یا 3 ،2 ،1   آزمایشی های  از گروه  هریک همچنین و  زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه طلبان داو-  تبصره
اند، با   نموده  مشخص نور در تقاضانامه  پیام دانشگاه   تحصیلی های  رشته  انتخاب  خود را به ندیم باشند و عالقه  می زبانهای خارجی   رشته  انتخاب مجاز به   کارنامه6   شماره  جدول براساس
   دانشگاه  خارجی انزب   کدرشته  ضوابط   به   توجه  با توانند  می  تمایل صورت و در)   این دفترچه راهنما درج شده استپنجم  بخش ضوابط در( مذکور   دانشگاه  رشته انتخاب   ضوابط نحوه رعایت

 . نمایند  درج  رشته  انتخاب در فرم  و را انتخاب نور پیام
 6   شماره درجدول(باشند   نیز می پرورش و   آموزش  وزارت  به  وابسته معلم  مراکز تربیت  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  براساس  که  از داوطلبانی  دسته ن آ-و

 تحصیلی  های رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه در  مندرج  ضوابط  به  توانند با توجه ، می)  است  شده درج) *(   ستاره  نیز عالمت  از داوطلبان  دسته  این معلم  مراکز تربیت  عنوان  و در ذیل کارنامه
  .) است  شده  داده قرار  ذینفع  بانداوطل اختیار در و  چاپ  جداگانه  دفترچه  این(  معلم تربیت مراکز 

  مندرج معلم  تربیت  مراکز تحصیلی  های  رشته انتخاب   راهنمای دفترچه  در که   نحوی به   کنترل رقم  با همراه  را انتخابی  های و کدرشته  اقدام خود   مورد عالقه های  کدرشته  انتخاب به  نسبت
   سال  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  اولویت  به  را با توجه  انتخابی های  یا کدرشته  و کدرشته  مجاز، انتخاب  انتخاب100از حداکثر   یا چند انتخاب  یک  عنوان  ، به است 

 . نمایند  درج1385
)  زبانهای خارجی   آزمایشی گروه (5   آزمایشی  گروه  در آزمون   که4 و 3، 2، 1   آزمایشی یها  گروه  از داوطلبان  دسته  آن همچنین و  زبانهای خارجی   آزمایشی  گروه داوطلبان -  تبصره
   مشخص نام  ثبت  در تقاضانامه معلم  تربیت  مراکز  گزینش  خود را به مندی باشند و عالقه  می زبانهای خارجی  های  رشته  انتخاب  مجاز به،  کارنامه6   شماره  جدول  و براساس  نموده شرکت
 را نیز  معلم تربیت  مراکز زبانهای خارجی  های توانند کدرشته  می تمایل  در صورت، معلم   مراکز تربیت  تحصیلی های  رشته  انتخاب  راهنمای  در دفترچه  ضوابط مندرج اند، با رعایت نموده

 .  نمایند  درج  رشته  انتخاب  و در فرم انتخاب
   ضوابط مندرج توانند براساس می باشند،  می  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  براساس که نی از داوطلبا دسته آن -ز

 مجاز،   انتخاب100 از حداکثر   یا چند انتخاب  یک  عنوان  به غیردولتی  و غیرانتفاعی  ی عال  آموزش  مؤسسات  مربوط به  تحصیلی های  یا رشته  رشته  انتخاب  به  راهنما نسبت  دفترچه در این
  .  نمایند  درج1385   سال  سراسری  آزمون تحصیلی  های  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  اولویت  به  را با توجه  انتخابی های  یا رشته  و کدرشته اقدام
زبانهای    آزمایشی گروه (5   آزمایشی  گروه  در آزمون  که4 و 3 ،2 ،1   آزمایشی های  ازگروه  هریک داوطلبان  از  دسته  آن همچنین و  زبانهای خارجی  یشی آزما  گروه  داوطلبان- تبصره
در   غیردولتی  و غیرانتفاعی   مؤسسات  گزینش  خود را به مندی قهو عال باشند می زبانهای خارجی  های  رشته  انتخاب  مجاز به  کارنامه6   شماره  جدول  و براساس  نموده شرکت)  خارجی

   انتخاب  و در فرم  را نیز انتخاب  و غیردولتی غیرانتفاعی عالی  آموزش  مؤسسات زبانهای خارجی  های  کدرشته  تمایل  ضوابط مربوط، درصورت توانند با رعایت اند، می  نموده  مشخص تقاضانامه
 .یند نما  درج رشته

 این دفترچه راهنما و در صورت تمایل هفتمباشند با رعایت ضوابط مندرج در بخش  های تحصیلی می  کارنامه مجاز به انتخاب رشته6دسته از داوطلبانی که بر اساس جدول شماره   آن-ح
های  انتخاب و کدرشته) المللی دانشگاهها در واحدهای بینپذیرش دانشجو (نما  دفترچه راههفتمهای گروه آزمایشی مجاز خود در بخش   کدرشته محل از کدرشته2توانند حداکثر  می

  .های انتخابی در فرم انتخاب رشته درج نمایند مذکور را به همراه سایر کدرشته
 1385  سال  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  مندرجات  تکمیل نحوه -5
  انتخاب  فرم  باالی در  مندرج   آزمایشی  و گروه نام و  خانوادگی نام ،  داوطلبی  شماره  بالفاصله  است  الزم1385   سال  آزمون  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  از دریافت  پس هر داوطلبـ 

 . دهد  اطالع  توزیع ط در باجه ذیرب  موزع  را به  موضوع  بالفاصله  اختالف  و در صورت  داده  دیگر مطابقت  را با اطالعات  دریافتی  تحصیلی های رشته
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  اتود و نه  مداد تیز، نه مداد نوک نه خودکار،  نه (  پررنگ  نرم سیاه مداد با  را منحصراً  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  مندرجات  دارد کلیه  ضرورت که  باشد  داشته توجه  باید هر داوطلب -
 .  است شده  رشته مشخص  انتخاب  فرم باالی در  درست  نحو  به  عالمتگذاری  نحوه.کند ) سیاه(   مشکی  و کامل بطور یکنواخت)  دیگر وسیله

 : است  زیر شرح  به  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  تکمیل نحوه -
   در روی  شده مشخص  های  غیر از محل  و به  گذاشت  یا عالمتی  نوشت  نباید چیزی، مطلقاً  شده  کامپیوتر عالمتگذاری وسیلهه  ب  که  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم  باالی در مستطیلـ   الف
  ن عنوا  فرد به  نخواهد شد بلکه  خوانده داوطلب   رشته  انتخاب  فرم  بر اینکه  عالوه  صورت  خودداری شود، در غیر اینها جداً  در سایر محل  و یا عالمتگذاری ، از نوشتن  رشته  انتخاب فرم

 .شد خواهد  رفتار  مربوط با وی  و برابر مقررات  تلقی متخلف
   اقدام  شده تکمیل  العمل  دستور  به توجه  با  موارد مقابل  جدول  مربوط به  قسمت  مقابل های  از مستطیل  در یکی  عالمتگذاری  به  مورد نسبت حسب  بر  است  الزم  ذیل  افراد مشروحه- ب

 .نمایند
 .کند سیاه را 1  شماره مستطیل ، باید  است ردهک  شرکت و  نام ثبت 1385سال   سراسری آزمون در)   دیپلم فوق ( کاردانی   مدرک با داشتن  که  لبیداوط) 1(
  . کنند  را سیاه2   شماره  باید مستطیل1385   سال  سراسری آزمون  در کننده  شرکت  خارجی اتباع) 2(

ــم ــذکر مه ــه : ت ــرادرا کلی ــارغ ن ب ــای  دوره التحــصیل  ف ــاردانی ه ــوق ( ک ــپلم  ف ــته)  دی ــای رش ــروه ه ــای گ ــف  آموزشــی ه ــروه (  مختل ــاریخ  )  پزشــکی  آموزشــی بجــز گ ــا ت ــداکثر ت    ح
  هـای    در رشـته    شـدن   پذیرفته  در صورت   منحصراً اند،   نموده   ذیربط شرکت    آزمایشی  های  در گروه    خدمت   به   از اعزام    و قبل   تحصیل  از  اتمام  بعد از    ماهه   شش   در فرجه   که 30/11/1384

   دوره  از واحـدهای   تعـدادی   و بـا احتـساب    بـاالتر از کـاردانی   در مقطـع )  راهنمـا   دفترچـه   مربـوط در ایـن    در جـداول   مندرج  تحصیلی  های  رشته(   کاردانی  مدرک    با نوع    متناسب  تحصیلی
   و فنـĤوری    تحقیقـات  ،   علوم   ضوابط وزارت    طبق   تحصیل   مدت   کمتر از طول     سال 2  باالتر   مقطع   به   از کاردانی    آنان   تحصیل   مدت   حداکثر طول    که  حوی باالتر بن   در دوره )  دیپلم  فوق( کاردانی
   سـال    در آزمـون    شـرکت   حق  سراسری   های آزمون ضوابط برابر ، و    گردیده  یتلق»  یکن   لم   کان«   آنان   قبولی   صورت  در غیر این   .بود  خواهد   بالمانع   آنان   باشد، قبولی    تحصیلی   دوره  در همان 

 . را نیز ندارند آینده
   در تاریخ   آنان  قانونی  خدمت  طرح که ) برادران و  ازخواهران اعم( پزشکی  آموزشی گروه های رشته)  دیپلم  فوق (  کاردانی های  دوره التحصیالن  فارغ کلیه - تبصره

 تا   آنان  قانونی  خدمات  طرح که  مذکور التحصیالن  از فارغ  دسته آن .باشند شرایط می  سایر ضوابط و  به  با توجه  و دوم  اول  نیمسال های  رشته  انتخاب رسد، مجاز به  می  پایان  به31/6/85
 .باشند ، می  است پذیرش  ظرفیت   دارای  تحصیلی  و یا هر دو نیمسال  دوم  نیمسال  برای ه هستند ک هایی  رشته  انتخاب  مجاز بهرسد، منحصراً  می  پایان به  30/11/85تاریخ 
 » شود تکمیل ها  دستورالعمل  به  با توجه  موارد مقابل  جدول«  مقابل  در مستطیل  با عالمتگذاری  در رابطه  مثال نمونه  یک

  .  است  کرده  عالمتگذاری  ذیل  شرح  مربوط به  در مستطیل  رشته  انتخاب باشد در فرم می) 2( بند   مشمول  که داوطلبی
          
   با در نظر گرفتن  دفترچه  این درجات من همچنین،   رشته  انتخاب  و فرم  کارنامه توزیع خصوص  در  منتشره  اطالعیه ، مندرجات  یک  شماره  راهنمای  در دفترچه  ضوابط و شرایط مندرج  به با توجه  باید  هر داوطلب- ج

   کنترل  رقم ها همر  به  چهار رقمی  است  عددی  را که  انتخابی های  و کدرشته  اقدام  مورد عالقه تحصیلی  های  رشته  انتخاب  به نسبت  رشته،  انتخاب  راهنمای  خود و برگ  آزمون  کارنامه6   شماره  در جدول موارد مندرج
   مرتب  عالقه  اولویت  ترتیب  و به  راهنما انتخاب  دفترچه  مربوط در این های  ذیربط در بخش  آزمایشی  گروه تحصیل   محل  تفکیک  به  تحصیلی های  کدرشته جداول از   رقمی  یک  است  عددی مذکور که  کدرشته
   عالقه  ترتیب  به  کنترل رقم   را در ستون  کدرشته  آن  مربوط به  کنترل  رقم  هر کدرشته  عدد و در مقابل به   کدرشته  در ستون  پررنگ  نرم د سیاهمدا  با  کنترل  با رقم  را همراه  شده  مرتب های  کدرشته سپس  و نموده

  رشته  انتخاب نویس   پیش  در فرم  پررنگ  نرم ، با مداد سیاه بطور دقیق   انتخابی های کدرشته از   هریک  مقابل  در مستطیل  عالمتگذاری  نحوه  در خصوص  ذیل  توضیحات  به  نماید و با توجه  درج100 تا 1  از ردیف
  راهنمایی منظور  به .نماید  منعکس  پررنگ   نرم  با مداد سیاه  رشته  انتخاب  اصلی در فرم را عیناً  آن،آن  مندرجات   از صحت  کامل  از اطمینان کند و پس  اقدام )  است  شده  چاپ  دفترچه این ؟  صفحه در   فرم این( 

 .  است  شده درج؟؟؟  در صفحه   رشته   انتخاب   شده تکمیل  فرم   فرضی  نمونه بیشتر داوطلبان
 :   هر کدرشته  مربوط به  کنترل  رقم همچنین و   تحصیلی  هر کدرشته های  مستطیل  تکمیل نحوه

   رقم  ستون  شامل  ترتیب  به  که است   شده بینی  پیش  رشته  انتخاب  در فرم  کنترل  رقم  عنوان  به  ستون  و یک  کدرشته  عنوان  به  ستون4   چهار رقمی  است  عددی  که یلی تحص های  از کدرشته  هر یک برای -1
   شامل  هرکدام  و یکان  دهگان،  صدگان های  ستون های  و مستطیل4 و 2 ،1اعداد    شامل  هزارگان  رقم های مستطیل. باشد  می  کنترل رقم   و ستون  یکان  رقم  و ستون  دهگان  رقم ، ستون  صدگان  رقم  ستون، هزارگان

   مربوط به الذکر در قسمت  فوق  توضیحات  راهنما مطابق  از دفترچه  از استخراج را پس  عدد  به  ابتدا باید کدرشته داوطلب.   است4و 2 ،1 اعداد   شامل  کنترل  رقم  مربوط به های و مستطیل. باشند  می8 و 4 ،2 ،1اعداد 
،  ، صدگان گانهزار   ارقام  به توجه  مربوط با های  از ستون  در هریک  بنویسد و سپس کنترل   رقم  مربوط به  در قسمت  رقمی  یک  است  عددی  را که  هر کدرشته  کنترل  رقم عدد مربوط به  نماید و  عدد درج  به کدرشته
   ترتیب  به  هزارگان باشد، باید در ستون) 4(و یا ) 2(یا ) 1( ازاعداد   یکی  کدرشته  اگر عدد هزارگان  که  معنی بدین.  کند  را مشخص ، کدرشته  اعداد مربوطه های  مستطیل  کردن  با سیاه  کدرشته  و یکان دهگان
دهد   می را تشکیل) 3( آنها عدد  مجموع که) 2(و ) 1 ( های  مستطیل  هزارگان باشد، باید در ستون) 3( عدد  نظر وی  مورد  کدرشته  کند و اگر عدد هزارگان را سیاه) 4 ( و یا مستطیل) 2 ( و یا مستطیل) 1 ( مستطیل

 و )2 ( های مستطیل باشد باید) 6( عدد   هزارگان  اگر رقم  ترتیب  همین به . کند دهد سیاه  می را تشکیل) 5(دد  آنها ع  مجموع که) 4(و ) 1(  های باشد، باید مستطیل )5(  عدد  کدرشته هزارگان  عددو یا اگر.  کند سیاه
   رقم  به توجه  با  صدگان باید در ستون  و باالخره .د کن شود را سیاه می) 7( آنها عدد   مجموع که) 4(و) 2(، )1 ( های باید مستطیل باشد) 7( عدد   هزارگان و اگر رقم  کند سیاه شود را می) 6( آنها   مجموعه که)4(

دو، اگر عدد    فقط مستطیل است) 2(، اگر عدد   یک  فقط مستطیل است) 1(عدد  و اگر ها نیست است نیازی به سیاه کردن هیچیک از مستطیل) 0(عدد    صدگان  مورد اگر رقم حسب  بر  انتخابی  کدرشته صدگان
  های  مستطیل است) 6( شود، اگر عدد  می  آنها پنج جمع  حاصل  که) 4(و ) 1 ( های  مستطیل است) 5( چهار، اگر عدد   فقط مستطیل است) 4(شود و اگر عدد   می  آنها سه  جمع  حاصل  که2 و 1  یها  مستطیل است) 3(
 )1 ( های  مستطیل است) 9( اگر عدد   و باالخره  هشت  فقط مستطیل است) 8(شود، اگر عدد   می  هفت  آن  جمع حاصل  که) 4(و ) 2 (،)1 ( های مستطیل  است) 7(شود، اگر عدد   می  آنها شش جمع   حاصل که) 4(و ) 2(
 . نماید  مربوط را سیاه های  مستطیل  نحو فوق و به   یا یکان  دهگان  در ستون  عدد کدرشته  به توجه  نیز باید با  و یکان  دهگان های در ستون. کند  شود را سیاه می) 9(   آنها نه مجموع  که) 8( و
ود ش  می توصیهاکیداً    گرامی  داوطلبان لذا به نویسند می  جابجا دقتی اثر بی  را بر  کدرشته  و یکان  دهگان،  صدگان،  هزارگان ، ارقام  کدرشته های  مستطیل  تکمیل  در هنگام  از داوطلبان  بعضی از آنجا که:  تذکر مهم-
  .د نشون  دچار اشتباه کدرشته هر  یکان  و دهگان ، صدگان  هزارگان،  مربوط به های  مستطیل تکمیل  در  نمایند که  کافی ها دقت  مستطیل  تکمیل  در هنگام که
 . نماید  تکمیل  فوق  توضیح  به  مربوط را با توجه های باشد، مستطیل  می7 و یا 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 از اعداد   یکی که   کنترل رقم  عدد به  توجه باید با   داوطلب کنترل  رقم قسمت در -
  .  است   آمده  ذیل  شرح  به  است  شده سیاه  آن  مقابل های  مستطیل  که  کدرشته  نمونه  شود و همینطور یک  مورد سیاه  باید برحسب  که هایی  مستطیل  و همینطور شماره9   الی0 از اعداد   هر یک  مربوط به جدول-

  عددموردنظر  شود  باید سیاه  که هایی مستطیل
  )صفر (0  ها نباید سیاه شوند هیچ یک از مستطیل

  1    است  شده نوشته) 1( عدد   آن  داخل  که مستطیلی 
  2    است  شده نوشته) 2(  عدد  آن  داخل  که مستطیلی 
  3 شود می) 3( آنها عدد   مجموع  چون  است  شده وشتهن) 2(و ) 1( آنها اعداد   داخل  که هایی مستطیل 
  4   است  شده نوشته) 4( عدد   آن  داخل  که مستطیلی 
  5 شود می) 5( آنها عدد   مجموع  چون  است  شده نوشته) 4(و ) 1( آنها اعداد   داخل  که هایی مستطیل 
  6 شود می) 6( آنها عدد   مجموع  چون  است  شده نوشته) 4(و ) 2( آنها اعداد   داخل  که هایی مستطیل 
  7 شود می) 7( آنها عدد   مجموع  چون  است  شده نوشته) 4(و ) 2 (،)1( آنها اعداد   داخل  که هایی مستطیل 

  8   است  شده نوشته) 8( عدد   آن  داخل  که مستطیلی
  9 شود می) 9( آنها عدد   مجموع ون چ  است  شده نوشته) 8(و ) 1( آنها اعداد   داخل  که هایی مستطیل

  
  

               ) مربوط های  و مستطیل  کنترل  رقم، عدد  به  کدرشته از نظر درج (  چند کدرشته  شده  تکمیل نمونه
  
     

 
 : موارد مقابل با توجه به دستورالعمل تكميل شود 

0 1 2 3 4  5 6  7  8 9
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   رشته  انتخاب  به  چند راجع نکاتی -6
 .شد  خواهد ، باطل  است  نداده  امتحان  در آن  هر داوطلب  که  آزمایشی  از گروه  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  رشته انتخاب -
 را   عالی  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهحضوری  و نیمه)متمرکز  از متمرکز و یا نیمه اعم ( ) شبانه(نوبت دوم  و   روزانه های  دوره  تحصیلی های توانند رشته  می داوطلبانی -

 . باشد  شده درج) * (  ستاره  عالمت  آنان  کارنامه6   شماره  در جدول مندرج حضوری نیمهو   ) شبانه(نوبت دوم  ، روزانه های وره د  عنوان ذیل  در  نمایند که انتخاب
یشی عالوه بر گروه آزمایشی و یا هر دو گروه آزما   زبانهای خارجییا گروه آزمایشی  هنر و   آزمایشی  در گروه  که3  و 2 ،1   آزمایشی های  گروه  از داوطلبان  دسته آن-

نوبت دوم  متمرکز و یا   از متمرکز و یا نیمه  اعم  روزانه های  دوره  تحصیلی های  رشته  انتخاب مجاز به،  کارنامه6   شماره  جدول  به توجه اند و با  کرده شرکتاصلی خود 
   عالی  آموزش یا مؤسسات و   پرورش و   آموزش   وزارت   به     وابسته معلم نور، مراکز تربیت  پیام هدانشگا ،  عالی  آموزش ها و مؤسسات دانشگاهحضوری  و یا نیمه  ) شبانه(

بر را عالوه و یا هر دو گروه آزمایشی    زبانهای خارجییا گروه آزمایشی  هنر و  آزمایشیگروه   های  محل  یا کدرشته توانند کدرشته باشند، می   می غیردولتی  و غیرانتفاعی
   از داوطلبان دسته  این  که  است  توضیح  به الزم.  نمایند  درج  رشته  انتخاب در فرم خود  انتخابی  های  اولویت ردیف درهای گروه آزمایشی اصلی   محل کد رشته یا کد رشته
زبانهای  هنر و یا   آزمایشی های گروه  تحصیلی های  و رشته  اصلی  آزمایشی  گروه بی انتخا های کدرشته  باید   که  باشند می  رشته  انتخاب  فرم  یک  دارای همانند سایر داوطلبان

  . نمایند  مذکور درج را در فرمو یا هر دو   خارجی
رش دانشجو با همکاری توانند با مطالعه شرایط و ضوابط اختصاصی پذی باشند، می  مندرج در کارنامه مجاز به انتخاب رشته می6 داوطلبانی که بر اساس جدول شماره -

 کدرشته محل از همان کدرشته محلهای گروه آزمایشی مجاز مربوط انتخاب و به همراه سایر 2 این دفترچه راهنما حداکثر هفتم در بخش المللی بیندانشگاههای 
  .های انتخابی در فرم انتخاب رشته درج نمایند کدرشته

مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه صنعتی مالک اشتر،   تحصیلی مختلف های رشته شدگان معرفی عنوان به نانآ  داوطلبی شماره و اسامی فهرست که داوطلبانی -
پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  های دندان  بورسیه رشته،های پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش  رشته،)غیرانتفاعی و غیردولتی(مفید دانشگاه 

) عح(اهللا  های پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه و رشته  کرمان و مشهد، شهید بهشتی،های علوم پزشکی تهران سالمی ایران در دانشگاهارتش جمهوری ا
چنین   درج نمایند و هم اب رشتهم انتخردر ف )قبل از اولویت دهم(های اول تا نهم  عنوان یکی از اولویت های ذیربط را به توانند کدرشته و یا کدرشته  می،اعالم گردیده

 دانشکده  ودانشکده علوم حدیث ،مذاهب اسالمیهای مختلف تحصیلی دانشگاه  عنوان معرفی شدگان رشته داوطلبانی که فهرست اسامی و شماره داوطلبی آنان به
ام در فرم انتخاب رشته  های اول تا سی عنوان یکی از اولویت  ذیربط را بههای توانند کدرشته و یا کدرشته  می،اعالم گردیدهمعارف قرآنی اصفهان  غیرانتفاعی و غیردولتی

 .های مذکور حذف خواهد شد رشتهکددرج نمایند و در غیر اینصورت کدرشته و یا 
) *(   ستاره  عالمت  آنان  کارنامه6   شماره  در جدول جنور مندر  پیام  دانشگاه  عنوان  در ذیل هد ک نماین نور را انتخاب  پیام شگاه دان تحصیلی های رشته توانند می داوطلبانی -

 .  است  شده درج
 شماره   در جدول  مندرج  غیرانتفاعی  مؤسسات  عنوان  در ذیل  نمایند که  را انتخاب  و غیردولتی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  تحصیلی های توانند رشته  می داوطلبانی-
  . باشد  شده درج) * (  ستاره  عالمت  آنان کارنامه 6

     داوطلبان  برای  مهم تذکرات
  حسب بر ،   خارجی  و زبان ، شیمی ، فیزیک  ریاضی  خود در دروس  علمی  توان  به  را با توجه زبانهای خارجی و    پایه   علوم   تحصیلی  های  شود، کدرشته    می   توصیه   داوطلبان  به-

  . کنند ها خودداری  رشته  اینگونه  از انتخاب االمکان باشند حتی  می  مربوط ضعیف  در دروس  نمایند و چنانچه مورد انتخاب
ای ویژه  ، تهران، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شیراز و عالمه طباطبایی مبادرت به راه اندازی پایگاه امکانات رایانه)س(های الزهرا  با توجه به اینکه دانشگاه-

های مذکور را در اولویت انتخاب  های تحصیلی موجود در دانشگاه شود که رشته وسیله به داوطلبان نابینا توصیه می اند، لذا بدین نموده) روشندل(ا دانشجویان نابین
 .های تحصیلی مورد عالقه خود قرار دهند رشته
  ، در فرم دفترچه  از  بخش  این5 در بند   مندرج  هرکدرشته های مستطیل  تکمیل  نحوه  دستورالعمل  به  توجه با  انتخابی  های کدرشته از  یک هر  مقابل  های مستطیل اگر -

 کد   است  نخواهد شد یا ممکن ، خوانده خوان  عالمت   توسط ماشین  رشته  باشد، آن  نشده درج)  مشکی (  سیاه  و یا بطورکامل رنگ  یا کم  اشتباه تحصیلی  های رشته  انتخاب
   سازمان  این  از طرف  وی  تغییر کدقبولی وجه  قرار گیرد بهیچ  نهایی شدگان  پذیرفته  در ردیف  داوطلب  چنانچه صورت  این  در  است بدیهی .شود  دهخوان  دیگری
 .باشد نمی پذیر امکان

  با  دفترچه  بخش این  5 در بند   مندرج  دستورالعمل  به توجه وط با مرب های  هر کد، مستطیل  گردد و در مقابل  درج  مخصوص  عدد باید در محل  به  تحصیلی های کدرشته-
  نحو  به  عالمتگذاری نحوه.  باشد شده)  سیاه (  مشکی  کامل  بطور یکنواخت  پررنگ  نرم  با مداد سیاهحتماً ها باید مستطیل.  شود  عالمتگذاری  و پررنگ  نرم مداد سیاه

 های  باشد، کدرشته  کد مربوط متفاوت  مقابل های  در مستطیل  عدد با عالمتگذاری  به  کدرشته چنانچه ضمناً.   است  شده  مشخص شته ر  انتخاب  فرم  در باالی درست
 .باشد  نمی  پذیرش  قابل  اعتراضی  و هیچگونه  است  عمل  مالک  توسط سازمان  شده  داده تشخیص 
  . گرفت  قرار نخواهد  مورد قبول وجه   بهیچ  تحصیلی های  رشته  انتخاب  فرم ، بعد از تحویل ابی انتخ های  رشته  تغییر یا افزایش درخواست -
  به  دهد، بلکه  نمی  افزایش  رشته  در آن شدن  پذیرفته  را برای  داوطلب  توفیق  تنها احتمال  نه  تحصیلی های  رشته  انتخاب  در فرم  انتخابی های  از رشته  یکی شماره تکرار -

 .کاهد  می  مجاز وی های از انتخاب  تکرار، تعداد دفعات
 توجه با   اختصاصی  آزمون  کل  برابر نمره3   عالوه  به  عمومی  آزمون  کل نمره (  اکتسابی  کل  نمره  براساس  انتخابی های کدرشته  در  داوطلبان  گزینش  که  این  به با توجه -

   ترتیب تقدم  صرفاً تحصیلی  های  رشته  انتخاب  در فرم  انتخابی های  کدرشته پذیرد، لذا اولویت  می شرایط صورت ضوابط و سایر و ) تحصیلی های رشته از  یک هر  ضرایب  به 
 . ندارد  وی نشد   در پذیرفته تاثیر دیگری کند و  می  تعیین  وی  انتخابی های  محل  از رشته یک هر  در  تحصیل  ادامه را به   داوطلب عالقه
 با  داوطلبی (  دیگری داوطلب باشد و  6500 مذکور   در رشته  وی  کل نمره  کند و  خود انتخاب ام  سی   اولویت  عنوان  را به1112-6   کدرشته  داوطلبی چنانچه : مثال

  خود  اول اولویت را در) 1112-6کد  (  رشته  همان ،99/6499 کل یز با نمرهن)  تاثیر دارد  رشته  آن  در گزینش سایر ضوابط که  و  از لحاظ سهمیه  با وی یکسان شرایط
 29  تا اول  های  در اولویت  که صورتی  در6500   کل  با نمره  داوطلب  که  است  باشد، بدیهی  باقی  ظرفیت  فقط یک  آنان در سهمیه 1112-6   نماید و در کدرشته انتخاب

 . نخواهد شد باشد پذیرفته  می99/6499   کل  نمره دارای  دیگر که و داوطلب شد خواهد  پذیرفته)  ام سی  اولویت (1112-6  رشته رباشد، د   نشده پذیرفته خود
  نفر به هر دو  نفرباشد،  نیز یک  رشته  در آن  باقیمانده  نمایند و تعداد ظرفیت  رشته  انتخاب  فوق  شرح  باشند و به  مساوی  کل  نمره  دارای داوطلب  دو  که صورتی  درضمناً
 .گردد  می  ذیربط معرفی  دانشگاه  مربوط به  بر ظرفیت  نفر اضافه  شرایط یک گردند و در چنین  می تلقی  رشته  آن  شده  پذیرفته عنوان
  نخواهند  مشکلی  مورد عالقه های  رشته  باشند، لذا درانتخاب  داشته ب انتخا100حداکثر تا  توانند برابر ضوابط  می  جاری  سال  آزمون  داوطلبان  که  این نظر به -  تبصره
  مندی عالقه   ترتیب  دیگر به  و محاسبات کارنامه  در  مربوط مندرج های  از زیرگروه  هریک  یا رتبه  نمره  به  توجه  خود را بدون  مورد عالقه های کدرشته  و فقط باید داشت
 . نمایند  درج  تحصیلی یها  رشته  انتخاب در فرم

 1385   سال  سراسری آزمون)  متمرکز  متمرکز و یا نیمه  تحصیلی های  از رشته اعم (ها و مؤسسات آموزش عالی   دانشگاه  روزانه های  دوره شدگان  پذیرفته  اینکه نظر به -
 امر   این  به  رشته انتخاب در  که  شود می   توصیهاکیداً  داوطلبان  ، لذا به داشت را نخواهند 1385 ال س آزمون  در  شرکت و  نام حق ثبت  ،  تحصیل  از    قطعی     با انصراف حتی
 . باشند  داشته توجه
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 ١٣٨٥های تحصیلی آزمون سراسری سال نمونه پیش نویس فرم انتخاب رشته 


