


  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  1  .1387هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  توضيحات و شرايط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته
  1  .  كل  نمره  محاسبه  دانشجو و نحوه  گزينش روش

  1    .  سراسري  آزمون  تحصيلي  مختلف هاي  دانشجو در رشته شرايط پذيرش
  2  .  تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت توزيع  و  بندي  از نظر سهميه  داوطلبان ي بند تقسيم
  2   .  تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت  تخصيص  و نحوه  بومي گزينش
  3  .  مختلف هاي  در سهميه شدگان  پذيرفته تعهدات
  4  .  عالي  آموزش موسسات و ها  در دانشگاه  تحصيل شرايط كلي ضوابط و
  5    .  مختلف  آزمايشي هاي  در گروه رشته  انتخاب
  6  .  محروم  دانشجودر مناطق  پذيرش نحوه

  6  .ها و موسسات آموزش عالي اختصاصي دانشگاهعمومي و  و ضوابط شرايط
  13   .پذيرند متمركز دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
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  16   .ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
  26  .تجربي  علوم   آزمايشي  درگروه  گزينش  و نحوه  تحصيلي هاي  رشته ضوابط اختصاصي شرايط و )بخش اول

  28  .تجربيه آزمايشي علوم مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه مربوط به گرو
  28  .  تحصيلي  مقاطعزير گروه، نوع گزينش و،  تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي رشته

  32  .در وزارت آموزش و پرورش هاي ويژه فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شاغل   ضوابط و شرايط عمومي و اختصاصي رشته)بخش دوم
  32 .تجربيعلوم   آزمايشي  سسات آموزش عالي در گروهؤها و م  دانشگاهمتمركز  نيمه تحصيليهاي  براي كليه رشته دانشجو   پذيرش نحوه )بخش سوم

  در گروه آزمايـشي     عالي   آموزش  موسسات ها و   دانشگاه) شبانه(   نوبت دوم   دوره   تحصيلي   مختلف  هاي  در رشته   دانشجو  شرايط و ضوابط پذيرش    )چهارم  بخش
  33 ، تجربيلوم ع

  33 .ها و موسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(هاي نوبت دوم  ضوابط تحصيل و جدول شهريه دوره 
در ) شـبانه (هـاي نوبـت دوم         و انتخاب رشته دوره      گزينش  نحوه،    تحصيلي  هاي   رشته   ظرفيت  توزيع  و  بندي   از نظر سهميه     داوطلبان  بندي  قسيمت

  35   .تجربيگروه آزمايشي علوم 

 هـا و    حـضوري دانـشگاه    هـاي نيمـه        شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و همچنين ضوابط تحصيل و ميزان شهريه و نحوه انتخـاب رشـته در دوره                    )بخش پنجم 
  36  .تجربيموسسات آموزش عالي در گروه آزمايشي علوم 

  36  .نور   پيام دانشگاهنتخاب رشته و جداول شهريه ثابت و متغير همچنين شرايط تحصيل و نحوه ا دانشجو  ضوابط پذيرش شرايط و )بخش ششم
  39   . يا واحد هر مركز  پوشش  تحت هاي  نور و شهرستان  پيام  دانشگاه  مراكز و واحدهاي  نام جدول
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  48  .تجربيزمايشي علوم در گروه آآنها و جداول شهريه ثابت و متغير ـ غيرانتفاعي    غيردولتي  عالي  آموزش سات موس)هفتم  بخش
  49  .پذيرند ها در دوره روزانه كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو مي هاي تحصيلي دانشگاه  رشته: قسمت اول)بخش اول

ـ در وزارت آموزش و پرورش كه از چند           هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شاغل              رشته :قسمت دوم  روه آزمايـشي بـه روش      گ
  53  .پذيرند متمركز دانشجو مي

  53  . به تفكيك محل تحصيلتجربيهاي روزانه گروه آزمايشي علوم  هاي تحصيلي دوره  رشته:قسمت سوم
  69  .بيتجر گروه آزمايشي علوم در وزارت آموزش و پرورش  ويژه فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شاغل هاي تحصيلي   رشته:چهارمقسمت 

  70 .تجربيهاي محروم در گروه آزمايشي علوم  هاي تحصيلي استان رشته) بخش دوم
  71   .پذيرند متمركز از چند گروه آزمايشي دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه دانشجو به روش نيمه  دانشگاه:قسمت اول) بخش سوم

  72   .پذيرند  دانشجو ميتجربيمتمركز از گروه آزمايشي علوم   نيمهها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش  دانشگاه:قسمت دوم
  73  .پذيرند ها كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو مي دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم   رشته:قسمت اول) بخش چهارم

  75   . به روش متمركز و به تفكيك محل تحصيل)تجربيعلوم  (1گروه آزمايشي ) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم   رشته:قسمت دوم
  79    .پذيرند آزمايشي دانشجو مي گروه متمركز از چند به روش نيمه) شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالي كه در دوره نوبت دوم   دانشگاه:قسمت سوم

  80  .پذيرند كه از چند گروه آزمايشي دانشجو ميها و مؤسسات آموزش عالي  شگاهدانحضوري  هاي نيمه هاي تحصيلي دوره  رشته)بخش پنجم
  80   .پذيرند به تفكيك مراكز آموزشي كه از چند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو ميهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور   رشته: قسمت اول)بخش ششم

  91  .علوم تجربيگروه آزمايشي  تفكيك مراكز آموزشي در بههاي تحصيلي دانشگاه پيام نور   رشته:قسمت دوم
كه از چنـد گـروه آزمايـشي دانـشجو          دانشگاه پيام نور    واحدهاي مختلف   متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي         تحصيلي نيمه    رشته :قسمت سوم 

  96  .پذيرد مي

  97   .پذيرند انتفاعي كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو ميغيرغيردولتي ـ هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي   رشته: قسمت اول)بخش هفتم
 بـه روش متمركـز دانـشجو    تجربـي غيرانتفاعي كه از گروه آزمايشي علوم غيردولتي ـ  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي   رشته:قسمت دوم

  102   .پذيرند مي

 متمركـز دانـشجو   غيرانتفاعي كه از چند گـروه آزمايـشي و بـه روش نيمـه    ي ـ  غيردولتمؤسسات اموزش عالي بدني  تربيت  رشته: قسمت سوم
  103   .پذيرند يم

  103   .پذيرند ها كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو مي دانشگاه) مجازي(هاي تحصيلي الكترونيكي  رشته) بخش هشتم
  103   .پذيرند متمركز دانشجو مي ها كه از چند گروه آزمايشي به روش نيمه المللي دانشگاه هاي تحصيلي واحدهاي بين رشته: قسمت اول) بخش نهم
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  104   .پذيرند متمركز دانشجو مي ها كه از گروه آزمايشي علوم تجربي به روش نيمه المللي دانشگاه هاي تحصيلي واحدهاي بين رشته: قسمت دوم



  فهرست مندرجاتادامه 
  صفحه  عنوان

  105  .)هنر (4هاي تحصيلي و نحوه گزينش در گروه آزمايشي   شرايط و ضوابط اختصاصي رشته)بخش اول
  105   .مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در زيرگروه مربوط به گروه آزمايشي هنر

  106  .روه ، نوع گزينش ، مقاطع تحصيلي و جنس پذيرشهاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر، زيرگ رشته
  107  .در وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمايشي هنر ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل هاي تحصيلي   پذيرش دانشجو در رشته)بخش دوم
  107  .ها و مؤسسات آموزش عالي در گروه آزمايشي هنر همتمركز دانشگا هاي تحصيلي نيمه  نحوه پذيرش دانشجو براي كليه رشته)بخش سوم

  108  .ها و مؤسسات آموزش عالي در گروه آزمايشي هنر دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) بخش چهارم
  109  . آموزشي دانشگاه پيام نور در گروه آزمايشي هنرهاي مختلف تحصيلي مراكز  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته)بخش پنجم

صل 
ف

رم
چها

 

انتفاعي در گـروه آزمايـشي    دولتي ـ غير هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير  شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه پذيرش دانشجو در رشته)بخش ششم
  109  .هنر

  110  .پذيرند ند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو ميكه از چهاي روزانه  هاي تحصيلي دوره رشته: قسمت اول )بخش اول
  110 . به تفكيك محل تحصيلگروه آزمايشي هنرهاي روزانه  هاي تحصيلي دوره رشته :قسمت دوم

  111   .در وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمايشي هنر هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل  رشته )بخش دوم
  111  .پذيرند متمركز دانشجو مي ها كه از چند گروه آزمايشي و به روش نيمه دانشگاههاي روزانه  هاي تحصيلي دوره  رشته:قسمت اول) بخش سوم

  111   .پذيرند متمركز از گروه آزمايشي هنر دانشجو مي نيمهكه به روش ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي تحصيلي دانشگاه  رشته:قسمت دوم
  112   .پذيرند كه از چند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دورههاي تحصيلي  رشته: قسمت اول )بخش چهارم

  112  .پذيرند كه از گروه آزمايشي هنر به روش متمركز دانشجو مي) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته: قسمت دوم
متمركز از گروه آزمايشي هنـر        به روش نيمه  ) شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالي كه در دوره نوبت دوم             ي تحصيلي دانشگاه  ها  رشته: قسمت سوم 

  113  .پذيرند دانشجو مي

  114   .گيرد دانشگاه پيام نور در گروه آزمايشي هنر كه به روش متمركز پذيرش صورت مي رشته تحصيلي : قسمت اول)بخش پنجم
  114  .گيرد متمركز پذيرش صورت مي دانشگاه پيام نور در گروه آزمايشي هنر كه به روش نيمهته تحصيلي  رش:دومقسمت 

  114  .پذيرند دانشجو ميو به روش متمركز گروه آزمايشي چند انتفاعي كه از دولتي ـ غيرهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير  رشته:اولقسمت ) بخش ششم
  114   .پذيرند روش متمركز دانشجو مي انتفاعي كه از گروه آزمايشي هنر بهدولتي ـ غيرلي مؤسسات آموزش عالي غيرهاي تحصي  رشته:قسمت دوم

متمركـز دانـشجو    نبمـه روش  انتفاعي كه از گـروه آزمايـشي هنـر بـه    دولتي ـ غير هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير  رشته:سومقسمت 
  115   .پذيرند مي
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  116  .پذيرد متمركز دانشجو مي المللي دانشگاه تهران كه از گروه آزماييش هنر به روش نيمه يلي طراحي صنعتي واحد بينرشته تحص) بخش هفتم
  116   .)هاي خارجي زبان (5هاي تحصيلي و نحوه گزينش در گروه آزمايشي   شرايط و ضوابط اختصاصي رشته)بخش اول

  117 .هاي خارجي در زيرگروه مربوط به گروه آزمايشي زبانمواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس 
  117 . و نوع گزينشقاطع تحصيليمهاي خارجي، زيرگروه،  هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته

ر گـروه آزمايـشي     ها و مؤسسات آموزش عـالي د        دانشگاه) شبانه(هاي مختلف تحصيلي دوره نوبت دوم          شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته       )دومبخش  
  117 .هاي خارجي زبان

  118 .هاي خارجي هاي مختلف تحصيلي مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور در گروه آزمايشي زبان  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته)سومبخش 
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 انتفاعي در گـروه آزمايـشي  دولتي ـ غير غيرهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي   شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه پذيرش دانشجو در رشته)چهارمبخش  
  119  .هاي خارجي زبان

  119 .به تفكيك محل تحصيل) هاي خارجي زبان (5هاي روزانه گروه آزمايشي  هاي تحصيلي دوره  رشته)بخش اول
  121  .هاي خارجي هاي محروم در گروه آزمايشي زبان هاي تحصيلي استان  رشته)بخش  دوم
  121   .هاي خارجي به روش متمركز و به تفكيك محل تحصيل گروه آزمايشي زبان) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته )بخش سوم

  122  .هاي خارجي ها در گروه ازمايشي زبان حضوري دانشگاه هاي نيمه هاي تحصيلي دوره  رشته)بخش چهارم
  122  .هاي خارجي  مراكز آموزشي در گروه آزمايشي زباننور به تفكيك هاي تحصيلي دانشگاه پيام  رشته)بخش پنجم
هـاي خـارجي كـه بـه روش متمركـز دانـشجو         گروه آزمايشي زبـان دولتي ـ غيرانتفاعي كه از  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير  رشته)بخش ششم

  124   .دنپذير مي
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  124   .پذيرد هاي خارجي كه به روش متمركز دانشجو مي ايشي زبان گروه آزمدوره مجازي دانشگاه شيراز كه از  رشته تحصيلي )مهفتبخش 
    فصل هشتم  
  125  .هاي تحصيلي از طريق سايت اينترنتي توضيحاتي در خصوص اعالم نتيجه اوليه و انتخاب رشته  

 
 







 كليات                                       فصل اول 

 1

  اسمه تعاليب
  

  
  

  1387هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  توضيحات و شرايط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته
   مقدمه

 در  ندگانكن شركت   از بين  اميد كه اين با  و1387   سال  سراسري  آزمون  در گزينش  متقاضي گرامي  برادران و  خواهران  شما براي  موفقيت  آرزوي  ، ضمن سالم با   
   از حريم  حفاظت  براي شايسته  پاسداراني، ايمان و علم   بتوانند در سنگرهاي  نهايي قبولشدگان  شوند و  گزينش  داوطلبان  مستعدترين،اختصاصي و  عمومي  آزمون
مندرج در اين دفترچه راهنما    نكات را به  گرامي  داوطلبان ظر ن،باشند  عالي   آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در   اسالمي انقالب  آوردهاي دست  بخش  و تداوم اسالم

  .دارد معطوف مي
 
   كل  نمره  محاسبه و نحوه  دانشجو  گزينش روش -1

 قرار داده  در اختيار داوطلبان www.sanjesh.orgمنحصراً از طريق سايت سازمان به نشاني  و   تنظيم  كارنامه  صورت  به1387   سال  سراسري  آزمون نتايج 
با توجه به گروه آزمايشي مربوط انتخاب و از طريق سايت سازمان در فرم انتخاب رشته  خود را   مورد عالقه  تحصيلي هاي بتوانند رشتهآن  از  شود تا با اطالع مي

 . وارد نمايند
  خود  علمي  وضعيت  به توجه توانند با  مي اين بنابر. نمايند  مي دريافتمان از طريق سايت ساز خود را   اوليه  نتايج ، كارنامه1387   سال  سراسري  آزمون داوطلبان 

 . نمايند  خود را انتخاب  با وضعيت  و متناسب  مورد عالقه  تحصيلي هاي  رشته، ديگر داوطلبان  به نسبت
  بر اساس  و  داوطلبان  عمومي هاي  صالحيت  نتايج  به با توجه وه  در زيرگروه مربوط به رشت نمره اساس  بر  تحصيلي هاي كدرشته  از يك هر در  دانشجو گزينش 

  .شد  خواهد  مربوط انجام مصوبات
 .  زير است  شرح گيرد، به  مي انجام متمركز نيمه و متمركز  روش دو  از به يكي كه  دانشجو گزينش  روش همچنين  و داوطلبان  از يك  هر  براي كل  نمره  محاسبه نحوه 
   كل  نمره  محاسبه  نحوه) الف
  .شود ميانگين وزني دروس عمومي و دروس اختصاصي با توجه به ضريب سه برابر دروس تخصصي محاسبه مي   بر اساس  داوطلبان  براي  كل نمره 

ل كتبي امتحان نهايي سـال سـوم        معد،  1387ريزي كنكور در آزمون سراسري سال         كميته مطالعه و برنامه   ه پنجاه و هفتمين جلسه       مطابق مصوب  - 1  تبصره
كه ) هاي رياضي، تجربي، انساني و علوم و معارف اسالمي          ديپلمه (1386 و يا    1385 يا   1384هاي    سالهاي نظام جديد آموزش متوسطه        متوسطه براي ديپلمه  

  . اهد شددر گزينش نهايي اعمال خو% 15  حداكثرامتحانات آنان بصورت كتبي و سراسري برگزار شده است به ميزان
  .پذيرد  براي ساير داوطلبان گزينش نهايي بر اساس نمره كل اكتسابي آزمون آنان صورت مي– 2  تبصره

  
  هاي پذيرش دانشجو روش) ب
  متمركز روش) ب-1

   اكتـسابي   كـل   نمـره   بـر اسـاس      عـالي    آموزش  مؤسسات و ها  در دانشگاه ) 5 و   4،  3،  2،  1گروه آزمايشي   (مختلف    آزمايشيي  ها   گروه   تحصيلي  هاي   رشته  براي
 هـر     بـه    شده   داده   اختصاص   و ظرفيت    اكتسابي   كل   نمره   اولويت   به  توجه  با  سپس شود و    مي   محاسبه   انتخابي  هاي   از رشته   يك ر هر به شرح بند الف د      داوطلبان
 .شد  خواهد  و اعالم  استخراج  نهايي شدگان  پذيرفته  فهرست،سهميه

  متمركز  نيمه روش) ب-2
o بـين  از و   اكتـسابي  كـل   نمـره  بـر اسـاس       داوطلبـان    گزينش ، دارد   و يا علمي     عملي   آزمون ، معاينه ،مصاحبه  نظير   ديگري   اقدامات   نياز به    كه  هايي  رشته  ايبر  

   انجـام    آنـان    عمومي  هاي  صالحيت   بررسي   نتايج   به  توجه  با ،شوند  مي   پذيرفته ها  رشته  گونه  اين   و يا علمي    عملي  آزمون،  معاينه،    در مصاحبه    كه  شدگاني  معرفي
 .گيرد مي

o هاي تحصيلي متمركـز، كدرشـته داده         هاي آزمايشي همانند رشته     در هر يك از گروه     1387   سال   سراسري  متمركز آزمون   نيمه   تحصيلي  هاي   از رشته    هريك  به
هـاي    اند، با توجه به ضوابط و شرايط هر يك از رشـته             هاي آزمايشي شركت كرده      و اختصاصي هر يك از گروه      كليه داوطلباني كه در آزمون عمومي     . شده است 

   گـروه   بـه   مـذكور را بـا توجـه    هـاي  از رشتهاند  اي كه مجاز به انتخاب رشته شده       كد رشته، در هر دوره     2توانند حداكثر     متمركز در صورت عالقمندي مي      نيمه
انتخاب و در فرم انتخـاب      ) 100  الي 1  اولويت از( دارند     تمايل   كه  اولويتي  متمركز در هر     انتخابي  هاي  كدرشته  ساير   همراه  به كد آنها را    و  خاب مربوط انت   آزمايشي

 .رشته از طريق اينترنت وارد نمايند
شركت در گروه آزمايشي هنر اعالم نموده و در آزمون عمومي و اختصاصي عالقمندي خود را به   كه علوم تجربي  آزمايشي  گروه  از داوطلبان  دسته آن -1  تبصره

اي كه مجاز به  در هر دوره  ، كدرشته2 حداكثر توانند مي، اند  گروه آزمايشي هنر نيز شركت نموده و در گروه آزمايشي هنر نيز مجاز به انتخاب رشته شده
 و كد آنها   خود انتخاب  اصلي  آزمايشي متمركز گروه  نيمه  محل  بر دو كدرشته  هنر را نيز عالوه آزمايشي  متمركز گروه  نيمه هاي  از رشتهاند  انتخاب رشته شده

  . نمايند دوار   انتخابي هاي  محل  ساير كدرشته  همراه بهاينترنتي    رشته  انتخاب  در فرم  اولويت  ترتيب را به
هاي خارجي اعالم نموده و در آزمون عمومي و  عالقمندي خود را به شركت در گروه آزمايشي زبان  كه علوم تجربي ي آزمايش  گروه  از داوطلبان  دسته آن -2  تبصره

 2 حداكثر توانند مي، اند  هاي خارجي نيز مجاز به انتخاب رشته شده هاي خارجي نيز شركت نموده و در گروه آزمايشي زبان اختصاصي گروه آزمايشي زبان
   محل  بر دو كدرشته  را نيز عالوههاي خارجي زبان  آزمايشي  متمركز گروه  نيمه هاي  از رشتهاند  اي كه مجاز به انتخاب رشته شده ورهدر هر د  ،كدرشته

  دوار   انتخابي هاي  محل ه ساير كدرشت  همراه بهاينترنتي    رشته  انتخاب  در فرم  اولويت  ترتيب  و كد آنها را به  خود انتخاب  اصلي  آزمايشي متمركز گروه نيمه
  .نمايند

   عالي  آموزش  مؤسسات  در گزينش  شركت  خود را به مندي  عالقه،نام  ثبت تقاضانامهصفحه دوم  39 در بند   عالمت  با گذاشتن  كه  از داوطلباني  دسته آن -3تبصره 
نور  هاي دانشگاه پيام هر يك از رشتهمتمركز   نيمه هاي    از رشته رشتهكد د حداكثر دو توانن  مي،اند نموده  مشخصو دانشگاه پيام نور    غيرانتفاعي-غيردولتي 

 گروه آزمايشي مربوط از متمركز از  نيمه بر دو كدرشته  عالوه( مربوط   آزمايشي  گروه  به  را با توجه  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسساتو يا 
) 100   الي1  از اولويت( دارند   تمايل  كه  در هر اولويتي  انتخابي هاي  ساير كدرشته  همراه  و كد آنها را به انتخابهاي تحصيلي   راهنماي انتخاب رشته دفترچه

 .نمايند  انتخاب و از طريق اينترنت وارد
    سراسري  آزمون  تحصيلي  مختلف هاي  دانشجو در رشته ش شرايط پذير-2

 ،اند كرده   شركتهاي خارجي علوم تجربي، هنر و زبان  آزمايشيي ها  در گروه  كه1387   سال  سراسري آزمون  در  شركت  متقاضي ان از داوطلب دسته  آنمنحصراً 
   انتخاب  به  نسبت،ا راهنم  دفترچه  در اين  ضوابط مندرج  به توانند با توجه  مي،باشند  مي  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  مجاز به مندرجات كارنامه اوليه  و بر اساس

 . نمايند  اقدام رشته
، )گواهينامه دوره چهار ساله متوسطه و يا شش ساله متوسطه( به شرط دارا بودن ديپلم كامل متوسطه نظام قديم  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  داوطلبان ليهك 

  .باشند حق شركت در آزمون سراسري را داشته و مجاز به انتخاب رشته مي

فصل اول



 كليات                                       فصل اول 

 2

در  ،1387  ماهپايان شهريور  جديد تا   نظام دانشگاهي   پيش  دوره گواهينامه  شرط اخذ به   متوسطه  جديد آموزش  نظام دانشگاهي   پيش  دوره آموزان  انش د كليه 
  . توانند انتخاب رشته نمايند و در غير اينصورت نبايستي اقدام به انتخاب رشته نمايند صورت مجاز بودن به انتخاب رشته مي

دانشگاهي حق شركت در آزمون  باشند و به دليل عدم دارا بودن مدرك پيش اي مي آن دسته از داوطلباني كه داراي مدرك ديپلم كاردانش و فني و حرفه 
نتخاب رشته خود شود فرم ا اند توصيه مي  و مجاز به انتخاب رشته شده  شركت نموده1387 را نداشته و چنانچه در آزمون سراسري سال 1387سراسري سال 

 . ديپلم باشند را تكميل ننمايند مگر اينكه اين دسته از داوطلبان داراي مدرك فوق
   تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت توزيع  و  بندي  از نظرسهميه  داوطلبان  بندي تقسيم -3

   آزمـون  ريـزي   و برنامـه   مطالعه  كميته22/10/1379   مورخ  جلسه تمين و هش  در سي  متخذه  تصميمات  به با توجه  و  جاري  سال  سراسري  ضوابط آزمون   بر اساس  -
و  ،) گانه  سه مناطق (  مناطق هاي  از سهميه يكي در اند منحصراً توانسته  مي  سراسري  در آزمون كننده   شركت  داوطلبان،  عالي  آموزش ها و مؤسسات    دانشگاه  سراسري

 .د نماين شركتهاي ذيربط  سهميه ارگان
 سهميه  1هر يك ازداوطلبان شاهد و ايثارگر ضرورت دارد بر اساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره                   : سهميه داوطلبان شاهد و ايثارگر    ) 1  تبصره

  .مربوط گردند
تيكه مجاز به انتخاب رشته گردند، الزم اسـت پـس از            در صور % 49 تا   25داوطلبان واجد شرايط استفاده از تسهيالت مربوط به فرزند و يا همسر جانباز              ) 2تبصره  

 الـي  25 در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي بند مربوط به فرزند و يا همسر جانبـاز      ir.isaar.www:  رقمي از سايت ايثار، به نشاني      12دريافت كد   
     .  رقمي را در محل مربوط در سايت درج نمايند12ي را عالمتگذاري نموده و كد رهگير% 49

  قـرار   2 يـا    1   منطقـه    در سـهميه   ، منـاطق    بندي   ضوابط سهميه    بر اساس    كه   و حركتي    جسمي   معلولين نابينا و نيمه بينا، ناشنوا و نيمه شنوا و          داوطلبان) 3  تبصره
 .خواهند شد  گزينش  3   منطقه سهميه در  نهايي گيرند در گزينش مي

   آخـر تحـصيل      ضوابط دو سال     بر اساس    كه   داوطلباني   عالي   آموزش  ها و مؤسسات     دانشگاه   سراسري   آزمون  ريزي   و برنامه    مطالعه   كميته   مصوبه   بر اساس  )4  تبصره
 .شوند  مي  محسوب3   منطقه  جزو سهميه،اند گذرانده كشور  از خود را در خارج

   از آزمـون   ، شاهد   سهميه  ، متقاضيان    عالي   آموزش  و مؤسسات  ها   دانشگاه   سراسري   آزمون  ريزي  و برنامه    مطالعه  كميته 15/2/1375   مورخ   جلسه   بر اساس  )5  تبصره
 .  شوند  شاهد پذيرفته توانند با سهميه  بار مي  فقط يك1376   سال سراسري

اعـم از اينكـه از      شوند،      در آزمون سراسري پذيرفته مي     هاي روزانه   دورههاي تحصيلي     يك بار در رشته    به بعد،    1368داوطلباني كه با سهميه رزمندگان از سال         )6  تبصره
نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان مجاز به استفاده مجدد از سـهميه   بر اساس آئين نام كرده و يا نكرده باشند،         رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت         

  .ور در آزمون سراسري نخواهند بودمذك
 آزمـون سراسـري پذيرفتـه       هاي روزانـه    دورههاي تحصيلي      به بعد، يك بار در رشته      1376 با استفاده از سهميه شاهد از سال           كه   از داوطلباني    دسته  آن) 7  تبصره

ه و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سـهميه مـذكور را در آزمـون                 نام كرد   اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت                شده
  .سراسري نخواهند داشت

هـاي شـاهد و    ريزي كنكور، آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سـهميه     بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه          : تذكر مهم * 
نور و  ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام حضوري دانشگاه هاي شبانه و نيمه اي تحصيلي دورهه شدگان رشته ايثارگر در رديف پذيرفته

انـد، در صـورت انـصراف از     قرار گرفتـه ) هاي دولتي هاي روزانه در دانشگاه به جز دوره( غيرانتفاعي   -يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي      
  .هاي مربوط در آزمون سراسري خواهند بود رشته قبولي خود مجاز به استفاده مجدد از سهميه

 آخر   و دو سال  )   قديم   نظام  داوطلبان (  و يا هنرستان     آخر دبيرستان    سال   سه   تحصيلي   اخذ مدرك    محل   بخش   بر اساس    مناطق   سهميه   متقاضي  داوطلبان) 8  تبصره
 ،شـوند    مـي    محسوب 3 و يا    2،  1   مناطق   هاي   از سهميه   جزو يكي )  جديد   نظام  واحدي ترمي واحدي و يا سالي       داوطلبان ( دانشگاهي  پيش   و دوره   دبيرستان

   منطقـه   تحصيلي  اخذ مدرك  محل  بخش  داوطلب بر اساس  سهميه ، باشد  متفاوت   آنان   سال   سه   تحصيلي   اخذ مدرك   محل  بخش    كه  صورتي  در   است  بديهي
  .گردد  مي تر تعيين مرفه

 ، آنـان    بومي   در نواحي    واقع   عالي   آموزش  مؤسسات ها و    در دانشگاه    مورد عالقه   هاي   رشته  به 1387   سال   سراسري   آزمون  شدگان  بيشتر پذيرفته   دايت منظور ه   به -
   بـومي  هاي  بيشتر در رشته  قبولي امكان  بتوانند از  شده  گرفته نظر  در  امتيازات توجه به     با  ناحيه  هر  داوطلبان تا،   اتخاذ گرديده  )  بومي  گزينش (4 بند   شرح   به  روشي
  .مند گردند بهره

 
   بومي گزينش -4

  اينكـه  بـا عنايـت بـه        باشـد و     نمـي   نقـاط مختلـف   )  داوطلبان (  با جمعيت   متعادل  و   كشور متناسب    در سطح    تحصيلي   مختلف  هاي   رشته   گسترش   اينكه  به نظر
  انساني   نيروي تأمين  مذكور و هاي  نارسايي  رفع  لذا براي، نباشند  مواجه تحصيلي  و   رفاهي ، آموزشي  مشكالت  با   عالي   آموزش  سساتمؤ و ها   دانشگاه  شدگان  پذيرفته
   گـسترش  ،هـا    رشته  ت ماهي   به  توجه  با   تحصيلي  هاي   از رشته   يك  دانشجو در هر     گزينش ،1387   سال   سراسري  آزمون  كشور، در    مختلف   مورد نياز مناطق    متخصص

 .گيرد  مي  زير صورت  شرح  و به بومي   گزينش  روش  به،ها  تخصص  نوع  به نياز جامعه  كشور و آنها در سطح
   گرامـي  اوطلبان، لذا د   خواهد گرفت    كشور انجام    آموزش   سنجش  ، توسط سازمان     بومي   گزينش   روش   به   مختلف  هاي   در رشته    گزينش  كه از آنجا  :  مهم  تذكر خيلي 

  . است  شده  درج  آن  كليات خالصه  بطور  قسمت  در اين آنان  بيشتر  آگاهي  برايصرفاً و  ندارند بومي   گزينش  روش جزئيات  از  اطالع  به نيازي رشته،  انتخاب منظور  به
  هـاي  محـل   در  تحصيل  امكانات نظر گرفتن  با در تحصيلي  هاي   از رشته    هريك  ود به  خ  مندي   عالقه   ميزان   بر اساس   منحصراً  شود كه    مي   توصيه   گرامي   داوطلبان  به

 بـا     است  بديهي.  نمايند  داينترنتي وار    رشته   انتخاب   مذكور را در فرم     هاي   كدرشته ، عالقه  ترتيب    و به    خود اقدام    مورد عالقه   هاي   كدرشته  انتخاب    به  ، نسبت   مختلف
 لـذا   ، نمايـد   انتخـاب   را   محل   كدرشته 100 تا  ضوابط حداكثر    بر اساس   داوطلب  هر   كه   شده   فراهم   نيز تسهيالتي   جاري   در سال  ،  گذشته   همانند سال   كه   اين   به  توجه

   قبـولي  امكان   دادن دست  از  منجر به  كه  تحصيلي هاي  از كدرشته  بعضي  انتخاب  از عدم نگراني و   آماري  محاسبات   به  نيازي    تحصيلي  هاي رشته    در انتخاب   داوطلبان
 . نمايند بادرت از طريق اينترنت مآنوارد كردن   صحيح خود و   مورد عالقه هاي  كدرشته  كردن  مرتب  بايد به و منحصراً شود، نداشته  مي آنان بيشتر

 ، زيـر   شـرح   بـه   دسـته 4   بـه   شـدن   بومي  كشور و ضرورت سطح  در  گسترش،  ماهيت به  توجه  با  تحصيلي  مختلف هاي  رشته:  تحصيلي هاي  رشته بندي دسته -
 .شوند مي  بندي  تقسيم
.  نيـاز دارنـد    بـومي   متخصـصان   بـه  نظر كاربردي از يا   داشته  در اكثر استانها گسترش شود كه  مي  اطالق هايي  رشته   به   استاني  هاي  رشته:   استاني  هاي  رشته)  الف
هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچـه راهنمـا مـشخص             هر يك از گروه   )  و نوع گزينش    تحصيلي  مقاطع ،  زيرگروههاي تحصيلي،     رشته( در جدول    ها   رشته  گونه  اين

 .اند گرديده
 .شـود   مـي   تلقـي   بـومي   ناحيه  يك   عنوان   به   مجاور كه    در چند استان     ولي  وجود نداشته  اكثر استانها   در  شود كه    مي   اطالق  هايي   رشته  به:  اي   ناحيه  هاي   رشته ) ب

)  و نوع گزينش    تحصيلي  مقاطع ،   زيرگروه هاي تحصيلي  رشته( در جدول    ها   رشته  گونه  اين. موجود است ) بندي نواحي بومي     در رابطه با دسته    1مطابق جدول شماره    (
 .اند گرديدههاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص  هر يك از گروه

  مطـابق ( شود  مي  تلقيبومي   قطب  عنوان  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته نواحي  در اكثر شود كه  مي   اطالق  هايي   رشته  به:   قطبي  هاي  رشته)   ج
هـر  )  و نوع گزينش    تحصيلي  مقاطع ،   زيرگروه هاي تحصيلي،  رشته(در جدول    ها   رشته  گونه  اين.  است موجود) بومي  هاي  قطب  بندي  دسته  با  رابطه  در 2  شماره  جدول

 .اند هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده يك از گروه
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   ارائـه    عـالي    آمـوزش   مؤسـسات  و ها  دانشگاه از  تنها در تعدادي    و   وجود نداشته  بومي  هاي قطب  در اكثر   كه شود   مي   اطالق  هايي   رشته   به :  كشوري  هاي   رشته  )د
هاي آزمايشي مختلف در ايـن دفترچـه راهنمـا            هر يك از گروه   )  و نوع گزينش    تحصيلي  مقاطع ،  زيرگروههاي تحصيلي،    رشته( در جدول    ها   رشته  گونه  اين. شود  مي

  .اند مشخص گرديده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   تحصيلي  هاي  رشته ظرفيت   تخصيص نحوه -

   ناحيه، در استان  واقع  عالي  آموزش مؤسسات ها و  در دانشگاه  مورد عالقه  تحصيلي هاي  رشته به 1387   سال  سراسري  آزمون  بيشتر داوطلبان  منظور هدايت   به)  الف
   ذيـربط تعلـق      قطـب    و بومي    ناحيه  ، بومي    استان  بومي  طلبانداو   به  ترتيب  به  قطبي و   اي  ناحيه،   استاني  هاي  رشته در  بندي  سهميه امتياز   هرگونه بومي،    و قطب 

 .شد  خواهد برابر ضوابط توزيع  مذكور  نگردد، ظرفيت  تكميل بندي   سهميه  اين  در قالب هايي  يا رشته  رشته  ظرفيت  كه مواردي  در ستا  بديهي. گيرد مي
   داوطلبـان  براي)   و يا هنرستان   دبيرستان  آخر   سال   سه   تحصيلي   اخذ مدرك   محل (  متوسطه   آخر دوره    سال   سه   تحصيلي   اخذ مدارك    محل   كه   در صورتي  -1  تبصره

   آن   بـومي    داوطلب ، باشد  استانبخش، شهر و يا        جديد در يك     نظام   داوطلبان   براي   آخر دبيرستان    و دو سال    دانشگاهي   پيش  اخذ مدرك    و محل    قديم  نظام
بخش، شهر   ، نباشد  استانبخش، شهر و يا        در يك    آخر داوطلبي    سال   سه  تحصيلي   اخذ مدارك    محل   كه  گردد و در صورتي      مي   تلقي  استانر و يا    بخش، شه 

 . شود  مي در نظر گرفته   وي  بومي استانبخش، شهر و يا    عنوان  به  تولد داوطلب  محل استانو يا 
 .  است  شده مشخص   آنان1387   سال  سراسري  آزمون  اوليه  نتايج  در كارنامه  داوطلبان  كليه براي ،  فوق1   تبصره  بر اساس اوطلب هر د  بومي استان -2  تبصره
 .گردد  مي تعيينراهنما    دفترچه  اينمربوط   جداول اساس  و بر  وي  بومي  استان  به  با توجه  هر داوطلببومي   و قطب  بومي ناحيه -3  تبصره
مربوط    بومي    قطب و   بومي  ناحيه ،  بومي  استان در   ترتيب   به   كه  است  داوطلباني  مخصوص   قطبي و   اي  ناحيه،  استاني   هاي  رشته در  بومي  امتيازات از   استفاده -4  تبصره

  .دگيرن قرار مي
   مناطق  در سهميه كننده شركت   داوطلبان بهدر دوره روزانه    هر رشته  ظرفيت%80حدود د و  آزا  صورت  به  و قطبي اي ، ناحيه  استاني هاي  رشته  ظرفيت%20حدود )  ب

   قانون   اصالح   قانون   مشمول  داوطلبان  و  ، آزادگان   ، رزمندگان    اسالمي   انقالب   جانبازان   شامل  رزمندگان% 40پس از كسر     (شهدا    معظم  خانواده ،)  گانه   سه  مناطق(
   تبصره   شمول   استفساريه   و طرح  11/9/1371   مصوب   عالي   آموزش  مؤسسات ها و    دانشگاه   به   بسيجي   داوطلب  جهادگران  و   ورود رزمندگان    براي  تايجاد تسهيال 

  بـه ،  گيـرد    مـي    ذيربط تعلق  بومي  قطب يا  و  ، ناحيه    استان  بومي)  مربوط   اجرايي   نامه   و آيين    اسالمي   شوراي   محترم   مجلس 22/4/1372  مذكور مصوب    قانون 2
  ). نمايند  آزاد را كسب  گزينش  حد نصاب%75 بايد   كه  رزمندگان بجز سهميه(  آزاد  گزينش%80 نصاب  حد شرط كسب

،   اي   ناحيه  هاي   رشته   از ظرفيت  %40  ل، حداق    عالي   آموزش  ها و مؤسسات     دانشگاه   سراسري   آزمون  ريزي  و برنامه    مطالعه   كميته 21/1/1372   مصوبه   بر اساس  -1  تبصره
،  ، كرمانـشاه  ، كردستان بلوچستان  و ، سيستان بختياري  و ، بوشهر، چهارمحال  ايالم هاي  در استان  واقع  عالي  آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه  كشوري  و  قطبي

   نمـره %80 از   آنـان   نمـره   كه  اين شود، منوط به  مي  داده مذكور تخصيص  هاي  استان از يك  هر  بومي  داوطلبان  به  و هرمزگان    لرستان ،بويراحمد  و  كهكيلويه
 . مذكور كمتر نباشد  عالي  آموزش  مؤسسات  تحصيلي هاي  آزاد رشته  گزينش  شده  نفر پذيرفته آخرين

   بـه    بـسيجي    داوطلب  جهادگران  و   ورود رزمندگان    براي   ايجاد تسهيالت   انون ق   اجرايي  نامه   آيين  چارچوب  در   رزمندگان   سهميه   به   ظرفيت %40  تخصيص -2  تبصره
 . مذكور خواهد بود  قانون  اصالح  و قانون  عالي  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 دانشگاهي   تحصيلي   هاي  رشته   ظرفيت  نامناسب   توزيع   االمكان  حتي   كه شد خواهد   توزيع   نحويه  ب   قطبي و  اي  ناحيه ،  استاني  هاي  رشته آزاد  ظرفيت% 20 -3 تبصره
 .شود  تعديل كشور  سطح رد 
 .خواهد شد  داده  شاهد تخصيص  از سهميه كنندگان  استفاده ، به  دفترچه  در اين  مندرج  پذيرش  بر ظرفيت  عالوه%5   مصوبات  طبق  محل  در هر كدرشته-4  تبصره

 مربـوط    اجرايي نامه  آيين چارچوب  در  كه  رزمندگان بجز سهميه ( كنندگان  شركت  كل  به  هر سهميه كنندگان   شركت  با نسبت    متناسب   كشوري  هاي   رشته  ظرفيت) ج
  .خواهد شدتوزيع    آزمايشي هر گروه در )گيرد  مي صورت

در  ،   مـورد نيـاز منـاطق        متخـصص    بومي   انساني   نيروي   منظور تأمين    به  وم محر   مناطق   از داوطلبان    پذيرش  باره  در   فرهنگي   انقالب   عالي  شوراي  مصوبه  اساس بر -
  . خواهند شد معرفي  و گردد، گزينش  مي  درج  آزمايشي  هر گروه  در  كه  شرايط و ضوابطي اساس  بر  از مناطق يك  مورد نياز هر هاي رشته

   مختلف هاي  سهميه شدگان  پذيرفته تعهدات -5
 دليـل    دارنـد بـه      عهـده    بـه    كه   و اخالقي    شرعي   برتعهدات  عالوه )ها   سهميه  بندي   تقسيم   ضوابط مربوط به    بر اساس  (3 و   2   مناطق   از سهميه   دگانكنن  استفاده -

 برادران  براي( اند شده  پذيرفته  كه  اي رشته  طعمق در  تحصيلي  دوره  گذراندن از  پس  كه شوند متعهد بايد، اند  شده برخوردار   آن از   اي  سهميه  پذيرش در   كه   امتيازاتي  
، نسبت به ايفـاي تعهـد خـود اقـدام           )هاي ذيربط  به تشخيص سازمان  ( در هر يك از نقاط ايران        تحصيل  زمان برابر دو    مدت   به ) عمومي   وظيفه  خدمت   انجام از  پس  

  فـوق  نحـو  بـه  خـدمت    انجـام  از ) بـرادران    براي   عمومي   وظيفه  خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل   دوره  پايان از  پس  يكسال  ظرف   كه  صورتي در  است   بديهي. نمايند
  انجـام   تـا    تحـصيلي    مدارك  تحويل ، از    تحصيل   مدت   دانشجو در طول     سرانه   بر استرداد دو برابر هزينه      عالوه كه  است مختار و وزارت ذيربط مجاز   نمايند استنكاف
 اتمـام  از  پـس  نيز  را  رايگان   آموزش تعهد بايدشدگان    كليه پذيرفته   و  نبوده   رايگان  آموزش تعهد  اجراي از   مانع  تعهد  اين مفادضمناً  .  نمايد  ودداري مذكور خ   خدمت

 . دهند  انجام فوق تعهد 
   از اعـالم    ، پس    عالي   آموزش  و مؤسسات  ها   دانشگاه   سراسري   آزمون  ريزي  مطالعه و برنامه     كميته 24/9/1375   مورخ   در جلسه    متخذه   تصميمات  بر اساس  -1  تبصره

   مدت   طول   ميزان   باشند به    قبولي   آزاد رشته    سهميه منطقه يك    نصاب حد حائز  كه 3 يا و 2  مناطق  نامي  ثبت  هاي   با سهميه   شدگان  پذيرفته  از  ، هريك   نتايج
 در    تحصيل   مدت   برابر طول  2   مدت   به  آنان   باشند، تعهد خدمت   سهميه منطقه يك     نمره  نصاب حد  فاقد   چنانچه  بسپارند و   تعهد خدمت  ، بايد    تحصيل  دوره

 . خواهد بود،كنند  مي  ذيربط تعيين هاي ها و يا سازمان  وزارتخانه  كه مناطقي

 مجـاور، يـك چند استانمجموع از  : كشور   بومي   نواحي  بنديدسته*
  .باشد  ميذيل   جدول  شرح  به  بومي نواحي. گردد مي  ايجاد  بومي ناحيه

  كشور  بومي  نواحي  بندي تهدس -1   شماره جدول
    تابعه هاي استان    بومي نواحي

  . مركزيـ   قمـ   قزوينـ   سمنانـ   زنجانـ  تهران  )1(     يك ناحيه
 .  اردبيلـ   غربي ان آذربايجـ   شرقي آذربايجان  )2(   دو ناحيه
 . يزدـ   و بختياري  چهارمحالـ  اصفهان  )3(     سه ناحيه
 . كرمانـ    و بلوچستان سيستان  )4(   چهار  ناحيه
 .   هرمزگان ـبويراحمد  و  كهكيلويهـ   فارسـبوشهر   )5(     پنج ناحيه
 . همدانـ    كرمانشاه ـ كردستان  )6(     شش ناحيه
  .  لرستانـ   خوزستانـ  ايالم  )7(     هفت ناحيه
 .   خراسان جنوبيـ خراسان شمالي ـخراسان رضوي   )8(     هشت ناحيه
 .  مازندرانـ   گيالنـ  گلستان  )9(     نه ناحيه

 بـومي    قطب  ، يك    چند ناحيه   مجموع از  :بومي  هاي  قطب   بندي دسته*
  .باشد  ميذيل   جدول  شرح  بهبومي  هاي قطب. گردد ايجاد مي

   كشور بومي  هاي  قطب بندي  دسته-2   شماره جدول
   تابعه ايه استان  بومي  هاي قطب

  ـ تانـگلس ـ مـق  ـ قزوين  ـمنانـس  ـزنجان ـ  هرانـت  )1(    يك قطب
 . مركزيـ  ازندران م ـگيالن

   ـشمالي   خراسان ـويـرض  خراسانخراسان جنوبي ـ   )2(   دو قطب
 .  كرمانـ   و بلوچستان سيستان

  ـيلــاردب  ـ ربيـغ  جانـآذرباي  ـ رقيـش  جانـذربايآ  )3(    سه قطب
 . همدان  ـكرمانشاه  ـ كردستان

  ـ  خوزستانـ  بختياري  و  چهارمحال ـ المـ اي ـ اصفهان  )4(   چهار قطب
  . يزدـ  لرستان

 .  هرمزگان ـبويراحمد  و  كهكيلويهـ   فارسـبوشهر   )5(    پنج قطب
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 . نخواهد بود  سال5 مورد كمتر از   در هيچ3 و 2   مناطق هاي سهميه  از كنندگان  استفاده  تعهد براي  مدت-2  تبصره
) هـا    سهميه  بندي   تقسيم  مربوط به   ضوابط  بر اساس  (  و آزادگان   رزمندگان شاهد، ،   اسالمي   انقالب   شهدا، جانبازان   ، خانواده 1   منطقه   از سهميه   كنندگان   استفاده -
 از    پس   برادران  براي( اند   شده   پذيرفته   كه  اي   رشته   در مقطع    تحصيل   دوره   از گذراندن    پس  د شوند كه   دارند بايد متعه    عهده    به   كه  اخالقي  و  شرعي   بر تعهدات   عالوه
  يهـا  هـا و سـازمان    وزارتخانـه   كه  را در مناطقي  رايگان  از آموزش  استفاده  خود، تعهد مربوط به    تحصيل   زمان   برابر مدت    يك  مدت   به )  عمومي   وظيفه   خدمت  انجام

 از)   بـرادران    بـراي    عمومي   وظيفه   خدمت   احتساب  بدون (  تحصيل   دوره  از پايان    پس   يكسال   ظرف   كه   در صورتي   است   بديهي.  نمايند  كنند، خدمت    مي  ذيربط تعيين 
  ، از تحويـل      تحـصيل    مدت   دانشجو در طول     سرانه   برابر هزينه  استرداد دو   بر   عالوه   كه  مجاز و مختار است     ذيربط   نمايند، وزارت    استنكاف   نحو فوق    به   خدمت  انجام

 . نمايد مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي مدارك
 . نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده ها موظفند بر طبق   نهادها و وزارتخانه هاي  بورسيه -
 و ها  نياز سازمان    در صورت   شدن   التحصيل   از فارغ    پس   بايد متعهد شوند كه      مختلف  هاي   سهميه  در كليه  ذيربط    تحصيلي  هاي   رشته ليهك  دگانش پذيرفته :م مه  تذكر

  و  تشخيص به  خصوصي  بخش در،  مذكور  هاي و ارگان  ها  نياز سازمان    عدم  در صورت مراجع ذيصالح      تشخيص  بهو     اسالمي   انقالب  نهادهاي ها و   و ارگان    دولتي  ادارات
 . نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت معرفي

   عالي  آموزش مؤسسات ها و  در دانشگاه  تحصيل يط كلي شراضوابط و -6
   از مراتـب     احتراز از تكرار، بعـضي       براي  ت اس   كشور مشابه    عالي   آموزش  مؤسسات و ها   دانشگاه  انضباطي  و  ، اداري    آموزشي  هاي  نامه  آيين   مفاد كلي    كه   اين  نظر به 

 خواهد شد   داده  بطور جداگانه  مشروح  باشد، توضيح  جايز و الزم  مقررات  از اين  كلي  عدول  كه  در مواردي . شود   مي   توصيه   داوطلبان   آنها به    دقيق  رعايت  و   درج ذيالً
 .  داشت  معطوف  الزم شود توجه  مي  درج ذيالً  كه  توضيحاتي در موارد ديگر بايد به  و  است مجري  نافذ و  خاص  موضع همان فقط در   موضعي  توضيحات و اينگونه

 خـود را      تحـصيل    محـل    عـالي    آموزش  سسهؤ يا م    دانشگاه  خاص ضوابط  و   و نيز مقررات     عالي  آموزش   به ورود   عمومي  مقررات   كليه  است  مكلف و موظف دانشجو 
 .مايد ن رعايت

 . باشند  داشته  منعي مقررات  و  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي شدگان پذيرفته 
  تالش  خصوص  در اين ، البته ندارند  دانشجويان  به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش مؤسسات ها و دانشگاه 
 .  خواهند داشت خود را مبذول 
،    صحرائي  ، عمليات   ، كارگاه   ، آزمايشگاه    كالس   تشكيل   براي  درسي و)   مؤسسه   به   متعلق   تاسيسات  در محدوده  ( ، مكاني    زماني  هاي   برنامه   رعايت   به  ملزم دانشجو - 

 .باشد  مي  شده  تدوين مؤسسات ها و  در دانشگاه  امور كه قبيل   و اين كارآموزي
 و   رسـمي     موافقتنامـه    بپردازند كـه     تحصيل  توانند به    مي  صورتي  در   دولت  لذا كارمندان ،   بوده  وقت   تمام كشور   عالي   آموزش  مؤسسات و ها  دانشگاه در   تحصيل - 

 . كنند  عرضه  تحصيل ديگر دوران  هاي فعاليت و ها كارآموزي ها، آزمايشگاه ا،ه كالس  همه در  شركت بر  مبني را خود  متبوع  سازمان يا  وزارتخانه شرط و قيد  بدون
 . ايجاد نخواهد كرد  وي  براي  حقي ، آموزشي مقررات  دانشجو از ضوابط و  آگاهي عدم - 
  را با   نياز دانشگاهي    پيش  دروس،  دانشگاه در   قبولي از  پس موظفند كنند،  كسب  حدنصاب از كمتر  نمره  ورودي   آزمون از   ماده چند يا  يك در  كه  شدگاني   پذيرفته - 

 . بگذرانند  شده  تعيين نمره
  نامـه    آيـين    طبـق    تخلـف   صـورت   نمايـد، در    تحصيل)   و غيردولتي    دولتي   از مؤسسات   اعم ( محل و يا دو     رشته  در دو    همزمان   كه   مجاز نيست    دانشجويي  هيچ - 

  . رفتار خواهد شد ا وي ب  دانشجويان  انضباطي
هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پـذيرش آن دسـته از    ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادالنه فرصت          با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه      - 

اند، در همان مقطـع قبـولي قبلـي و همـان دوره      م رسانيده اي به اتما   تحصيالت خود را در رشته    ) آموزش رايگان (داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي         
در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صورت قبـولي در  ) شبانه(توانند براي دوره نوبت دوم  اين قبيل داوطلبان در صورت تمايل مي  . باشد پذير نمي  امكان) روزانه(

هاي تحصيلي گـروه      به استثناء رشته  (، در رشته مربوط ادامه تحصيل نمايند        )شبانه(ه نوبت دوم    توانند، با پرداخت شهريه همانند دانشجويان دور       دوره روزانه مي  
  ).آموزش پزشكي

 به  تحصيل ادامه و بازگشت  حق نشوند يا  شوند  جاري پذيرفته   سال  سراسري آزمون در   كه   اين از   اعم   عالي  آموزش  مؤسسات و ها  دانشگاه  انصرافي   دانشجويان - 
  .ندارند را خود  قبلي  رشته 
يـا     نموده نام   ذيربط ثبت   عالي   آموزش  مؤسسه  در  خواه) متمركز نيمه يا  متمركز و   هاي   از رشته   اعم (1386   سال   سراسري   آزمون   روزانه  هاي   دوره  شدگان  پذيرفته -  

  بديهي. اند نداشته را) 1387   سال  سراسري آزمون (  جاري  سال  سراسري  در آزمون  و شركت نام  ثبت  حق  از تحصيل  قطعي  انصراف با دادن  حتي باشند  ننموده
 . رفتار خواهد شد  مربوط با آنان  برابر مقررات  جاري سال   در آزمون  شركت صورت  در است

تصاصي آزمون سراسري، واجد شرايط و ضوابط تعيين شـده از  بايست عالوه بر داشتن شرايط عمومي و اخ مي  منحصراً  آزمون  در اين كننده   شركت   خارجي  اتباع -
 باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط           1387 آزمون سراسري سال     1 دفترچه راهنماي شماره     2مندرج در صفحه    )    ه(سوي وزارت كشور نيز به شرح بند        

  .تلقي خواهد شد» كان لم يكن«يت موارد فوق قبولي آنان بديهي است در صورت عدم رعا. مذكور و بر اساس جدول ذيل، انتخاب نمايند
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  . گردد اند و ثبت ازدواج آنان به تأييد وزارت كشور رسيده است، نمي با زنان ايراني ازدواج نمودههمچنين اتباع بيگانه مقيم، كه 
  
ها و مؤسسات آموزش عـالي در ايـن           شرايط اختصاصي دانشگاه    جدول باشند، در    مي   شرايط خاص    داراي   كه   عالي   آموزش   از مؤسسات    برخي  شرايط اختصاصي  -

  . است  شدهدرج  دفترچه راهنما
    مختلف  آزمايشي هاي  در گروه  رشته انتخاب -7
شود، لذا آن دسته از داوطلباني كه بر اساس منـدرجات              منحصراً از طريق اينترنت انجام مي      1387با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال            

نند از طريق اينترنت و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما نسبت بـه وارد نمـودن انتخـاب                   توا  باشند مي   هاي تحصيلي مي    كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته     
 .هاي صحيح خود مبادرت نمايند رشته

 .گيرد  مي  انجام  ذيل  نكات  بر اساس  داوطلبان  براي مختلف   آزمايشي هاي  از گروه  در هريك  تحصيلي هاي  رشته انتخاب - 
  و مؤسـسات  ها  دانشگاه  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب ، مجاز به  شده داده  قرار  در اختيار آنان  كه اي  كارنامه  مندرجات بر اساسمختلف   مايشي آز  يها   گروه  داوطلبان 

 .باشند  ذيربط مي  آزمايشي گروه  از  عالي آموزش
باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است با مراجعه به سايت               پذير مي   كان با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت ام            -1تبصره  

هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسخه              نسبت به وارد نمودن كد رشته      org.sanjesh.wwwسازمان سنجش آموزش كشور به نشاني       
  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند جدد كد رشتههاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل م از كد رشته

 هـا و     دانـشگاه  حـضوري   و نيمـه   )شـبانه (دوم    ، نوبت    روزانه  هاي   دوره   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   مندرجات كارنامه اوليه    اساس  بر   كه   داوطلباني -2 تبصره
تواننـد     ضوابط مـي    بر اساس حضوري    نيمهو   )شبانه(دوم     نوبت   دوره   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   به  مندي القه ع  باشند، در صورت    مي  عالي   آموزش  مؤسسات

 هـا و  دانـشگاه المللـي    و دوره بـين   ، مجـازي  حضوري  ، نيمه )شبانه(دوم     نوبت   دوره  تحصيلي   هاي  ، كدرشته    روزانه  هاي   دوره   تحصيلي  هاي   بر كدرشته   عالوه
 . د نماين انتخابراهنما    دفترچه اينمربوط در  هاي  در بخش  ضوابط مندرج  به  را با توجه  عالي زش آمو مؤسسات

 هنـر يـا     آزمايـشي  هـاي  گروه   تحصيلي هاي  رشته  در گزينش  شركت  و متقاضي  نموده نام  ثبت يتجرب   علوم   آزمايشي   در گروه    كه   از داوطلباني    دسته  آن -3 تبصره
   بر اساس منـدرجات كارنامـه اوليـه   اند و   كرده مذكور شركت   آزمايشي هاي  از گروه    هر يك   اند و در آزمون     شدهو يا هر دو گروه آزمايشي         ي خارجي ها  زبان

كـد   يـا    ضوابط كدرشته  به وجهتوانند با ت باشند، مي مييا هر دو گروه آزمايشي      هاي خارجي    زبان يا هنر     آزمايشي   گروه   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب  مجاز به 
بايـست از طريـق    مـي   داوطلبان  از   دسته   اين   تذكر است    به  الزم.  نمايند   مورد نظر را نيز انتخاب       آزمايشي  هاي   از گروه    هريك   مربوط به    تحصيلي  هاي  رشته

  هاي  و گروه  اصلي  آزمايشي  از گروه  انتخابي هاي  محل ضوابط كدرشتهه به با توج دارد   ضرورت  كهوارد نمايند   فرم يكدر  منحصراًهاي خود را  اينترنت رشته
 .نماينداز طريق اينترنت ارسال  را  هاي خارجي هنر و زبان

 حـضوري   و نيمـه   )شـبانه (وم  د  ، نوبـت     روزانـه   هاي   دوره   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   مندرجات كارنامه اوليه     بر اساس    كه ي از داوطلبان    دسته  آن -4 تبصره
اين دفترچه راهنما فصل دوم ها در   رشته گونه اين ضوابط(متمركز    نيمه  هاي   رشته   انتخاب   به   تمايل  صورت باشند، در   مي    عالي   آموزش  مؤسسات ها و   دانشگاه

   رشـته    انتخـاب   در فـرم  و    انتخـاب  در هـر دوره       خـود را    مايشي آز   گروه  متمركز مربوط به    نيمه  هاي  رشته  از   كدرشته 2توانند حداكثر     مي)  درج شده است  
 . نمايند دوار متمركز  هاي آنها را همانند ساير كدرشته ، كداينترنتي

و يا هر دو   هاي خارجي ان زبيا هنر   آزمايشي هاي  گروه  در آزمون  شركت  خود را براي مندي  عالقه  كه علوم تجربي  آزمايشي ه گرو  از داوطلبان دسته آن:  مهمتذكر* 
انـد، در    نمـوده   ذيربط شـركت   آزمايشي هاي  از گروه  هر يك  و در آزمون  نموده  اعالم نام  ثبت تقاضانامه قسمت دوم 41 و 40بندهاي در گروه آزمايشي   

باشـند،  و يـا هـر دو گـروه آزمايـشي            هاي خارجي   بانهاي آزمايشي هنر يا ز       گروه   رشته   انتخاب  مجاز به مندرجات كارنامه اوليه       بر اساس    كه  صورتي
 از    محـل    مـورد نظـر حـداكثر دو كدرشـته           آزمايـشي   هاي  گروه) نور و غيرانتفاعي   حضوري، پيام  روزانه، شبانه، نيمه  (هاي   دوره از    توانند از هر يك     مي

 . نمايند  خود انتخاب  اصلي يشي آزما متمركز گروه  نيمه محل   بر دو كدرشته متمركز را عالوه  نيمه هاي رشته
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فصل  در    مندرج  ضوابط  اساس توانند بر   باشند، مي   نور مي    پيام   دانشگاه   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   مندرجات كارنامه اوليه     بر اساس    كه  داوطلباني -5  تبصره
از  مربـوط را   هـاي  كدرشتهاز جداول مندرج در فصل سوم استخراج و سپس  خود را  ه مورد عالق  تحصيلي هاي كدرشته يا   راهنما، كدرشته  دفترچه ايندوم  

  وارد)  گانه 100  هاي انتخاب( مجاز  هاي  از انتخاب چند انتخاب  يا  يك  عنوان  به1387  سالسراسري   آزمون   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرمطريق اينترنت 
  مجـاز بـه   مندرجات كارنامـه اوليـه        اساس  و بر   نور بوده   پيام   دانشگاه  تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   منحصراً   كه  لباني از داوط    دسته   آن ضمناً. نمايند
  حـصيلي  ت هـاي   كدرشـته  انتخاب   حقباشند، منحصراً  نمي  سراسري آزمونحضوري   و نيمه)شبانه(دوم    و نوبت   روزانه  هاي   دوره   تحصيلي  هاي   رشته  انتخاب
  ترتيـب    بـه  1387   سـال    سراسـري    آزمون   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب  در فرم از طريق اينترنت     مذكور را     هاي  نور را دارند و لذا بايد كدرشته        پيام  دانشگاه
  . نمايند دتوضيحات اين دفترچه راهنما وار  بر اساس  و اولويت

ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در فصل هفتم اين دفترچـه راهنمـا را كـساني                   حضوري دانشگاه   هاي نيمه  هاي خارجي دوره    هاي تحصيلي زبان     رشته -6تبصره  
 به انتخاب رشـته در گـروه         مجاز  هاي خارجي شركت نموده و ثانياً بر اساس مندرجات كارنامه اوليه            توانند انتخاب نمايند كه اوالً در گروه آزمايشي زبان          مي

  . باشندهاي خارجي آزمايشي زبان
 و    نموده  شركتمربوط     آزمايشي   در گروه   اوالً   نمايند كه   توانند انتخاب    مي  نور را كساني     پيام   دانشگاه  هاي خارجي   زبانهاي هنر و      تحصيلي گروه   هاي  رشته -7 تبصره

  منـدي    عالقـه   نـام  ثبتهنگام   باشند و ثانياً  روه آزمايشي مربوط    نور در گ   هاي پيام  دوره   تحصيلي  هاي  رشته   انتخاب   مجاز به    مندرجات كارنامه اوليه    بر اساس 
 . باشند  كرده نور مشخص  پيام  دانشگاه گزينش  در  شركت خود را به

 توانند  مي باشند،   مي  ي غيرانتفاع - غيردولتي     عالي   آموزش   مؤسسات   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   مندرجات كارنامه اوليه    اساس  بر   كه  اوطلباني د -8 تبصره
  و سـپس از جداول فـصل سـوم اسـتخراج     خود را   مورد عالقه  تحصيلي هاي  يا كدرشته  راهنما، كدرشته  دفترچه  اينفصل دوم    در     ضوابط مندرج   اساس بر

 مجـاز    هاي  از انتخاب    يا چند انتخاب     يك   عنوان  ه ب 1387   سال   سراسري   آزمون   تحصيلي  هاي  رشته    انتخاب  در فرم از طريق اينترنت     مربوط را     هاي  كدرشته
ها را نيز در صورت تمايـل انتخـاب    المللي دانشگاه   هاي مجازي و واحدهاي بين      هاي دوره   توانند كدرشته   ضمناً اين قبيل داوطلبان مي     . نمايند وارد  )   گانه 100  هاي انتخاب(

  .نمايند
 در    نمايند كه   توانند انتخاب    مي   را كساني    غيرانتفاعي - غيردولتي     عالي   آموزش   مؤسسات  هاي خارجي   زبان هنر و    هاي آزمايشي    تحصيلي گروه  هاي  رشته -9تبصره  

 . باشند هاي خارجي زبانهنر و    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  مجاز به مندرجات كارنامه اوليه  اساس  و بر  كرده شركتمربوط    آزمايشي گروه
   محروم دانشجو در مناطق   پذيرش نحوه -8
،    ايـالم   هاي  مورد نياز استان     بومي   متخصص   انساني   نيروي   منظور تأمين    به   محروم   مناطق   داوطلبان   پذيرش  باره  در   فرهنگي   انقالب   عالي   شوراي   مصوبه  در اجراي  

   از منـاطق     مورد نياز هر يك     هاي  ، در رشته     و هرمزگان    و بويراحمد، لرستان    هكيلويهك ،  ، كرمانشاه   ، كردستان   بلوچستان  و  ، سيستان   بختياري  و  چهارمحال بوشهر،
  دفترچـه هر گروه آزمايشي مندرج در ايـن         در     شده   مشخص جدول   شرح  و به  )  عالي   آموزش  مؤسسات ها و    دانشگاه   تحصيلي  هاي   رشته   بر ظرفيت   عالوه( مذكور
 .شوند  مي معرفي  و الذكر باشد، گزينش   فوق هاي استان  از  يكي  آنان  بومي ستان ا  كه  داوطلباني از بينراهنما 

هاي مناطق محروم اسـتان بـومي خـود           كدرشته محل   توانند متقاضي   مي، بر اساس ضوابط منحصراً       خود   در كارنامه    مندرج   بومي   استان   به   با توجه    داوطلبان  كليه 
 .هاي مناطق محروم، در صورت انتخاب توسط داوطلبان غيربومي در گزينش لحاظ نخواهد شد ه محلباشند كدهاي انتخابي از كد رشت

 ذيربط را    هاي  استان   مربوط به    تحصيلي  هاي   يا كدرشته   توانند كدرشته   باشند، مي    مي   روزانه  هاي   دوره   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به    كه   از داوطلباني   هر يك  
  . نمايند دوار   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت  مجاز خود  هاي  از انتخاب  يا چند انتخاب  يك  عنوان به  و وط استخراجمرب  از جدول

ه گروه آزمايشي ذيربط،    هاي مربوط ب   هاي تحصيلي در جدول     توانند عالوه بر انتخاب كدرشته      هاي بم، زرند، دورود و بروجرد مي        داوطلبان بومي شهرستان   -1  تبصره
ها كه در قسمت مناطق محروم هر گروه آزمايشي كه در بخش اول اين دفترچه راهنما قيد گرديده، را                   هاي مربوط به داوطلبان بومي اين شهرستان        كدرشته

  .انتخاب و گزينش شوند
هاي مربوط يا يكي   ساله سكونت در شهرستان3نام گواهي  ر زمان ثبتبايست د  فوق در صورت پذيرفته شدن مي1هاي تبصره    داوطلبان بومي شهرستان  : تذكر مهم 

نمايند و يا گواهي فوت پدر يا مادر در زمان وقوع زلزله را ارائه نمايند و در غير اين صورت قبولي  هاي آن شهرستان كه از مراجع ذيربط دريافت مي از بخش
  . گردد تلقي مي) يكن  لم  كان(آنان 

  
   شـركت   هـاي خـارجي      زبان   آزمايشي   در گروه    نمايند كه   توانند انتخاب    مي   از داوطلباني    دسته   را آن    محروم   مناطق  هاي خارجي    زبان   تحصيلي هاي رشته -2  تبصره

 . باشند هاي خارجي  زبان هاي  رشته  انتخاب  مجاز به مندرجات كارنامه اوليه   و بر اساس نموده
 تعهد   توانند از آنان     باشند مي    نياز داشته    دولتي  هاي ها و سازمان    ارگان   ذيربط ندارند و چنانچه     هاي  استانداري   به   تعهدي  ها هيچگونه   ه كدرشت  اين   شدگان  پذيرفته -

  . اخذ نمايند خدمت
 .باشد  مي  ممنوع  طرح  اين شدگان  پذيرفته تغيير رشته -
   واقـع    عالي   آموزش  مؤسسات و ها   دانشگاه   در محدوده    انتقال  نامه   آيين   به   با توجه    ضوابط الزم    ذيربط و داشتن    ي استاندار   موافقت  به  مشروط   تحصيل   محل  انتقال -

  .گيرد  مي  صورت دانشگاهي  در قطب
   ذيربط در اسـتان     نياز وزارت   مورد  هاي   رشته   انتخاب   مجاز به   مذكور، منحصراً    وزارت   موافقت   كسب  صورت  در  پرورش و  آموزش  وزارت  به  خدمت   متعهدين - تبصره

  .باشند مربوط مي
  را ندارند  محروم  مناطق هاي  محل  كدرشته  انتخاب  حق  خارجي اتباع -
 
  

شود قبل از انتخاب رشته از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا   به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي:تذكر خيلي مهم  
هـاي جمعـي و يـا سـايت وزارت       هاي اينترنتي، مؤسسات يا رسانه       عالي كه از طريق سايت     مؤسسه آموزش 

   .گردند  انتشار خواهد يافت مطلع   WWW.MSRT.GOV.IR: علوم، تحقيقات و فناوري به آدرس
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  آموزشكده تربت حيدريه* 
تربت حيدريه ـ پشت باغ ملـي ـ سـاختمان     :  آدرس آموزشكده-2 .مين خوابگاه براي برادران نداردĤوزشكده براي خواهران خوابگاه فراهم نموده است ولي تعهدي در قبال تاين آم -1

  157: صندوق پستي. تربيت معلم شهيد رجايي
   وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ تهرانبرداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح وابسته به آموزشكده فني نقشه* 
بديهي است در اين خصوص قوانين و مقررات وزارت دفـاع در آموزشـكده جـاري                .  رعايت شئونات اسالمي الزامي است     -2.  تابعيت جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه         -1

 هزينـه دروس    -5.  آموزشكده فاقد خوابگـاه دانـشجويي اسـت        -4. شدگان ندارد    اعطاي بورس تحصيلي به پذيرفته      سازمان جغرافيايي هيچگونه تعهدي مبني بر استخدام يا        -3. است
 .شـود  هاي باقيمانده برابر تعرفه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـĤوري دريافـت مـي      در صورت انصراف دانشجو شهريه ثابت ترم-6. شود كارورزي و كارآموزي به طور جداگانه محاسبه مي    

 الزم به توضـيح اسـت دانـشجويان در ايـن     -8. نياز ارائه نمايد    برداري مواد درسي را كه الزم بداند به صورت پيش           ها و تجهيزات نقشه      آموزشكده مجاز است با توجه به تغيير روش        -7
  .شوند پذيرفته مي) شبانه(آموزشكده در نوبت دوم 

   برداري كشور ـ تهرانبرداري وابسته به سازمان نقشه آموزشكده فني نقشه* 
 آموزشكده فاقد هر گونه تسهيالت خوابگاه است و هيچگونه تعهدي نسبت            -2.  آموزشكده هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نخواهد داشت              -1

 ايـن آموزشـكده در رشـته        -3. هاي اين آموزشكده خودداري نمايند      اه ندارند از انتخاب رشته    شود داوطلباني كه امكان تهيه خوابگ       لذا تاكيد مي  . به تامين خوابگاه به دانشجويان ندارد     
: صـندوق پـستي  . بـرداري كـشور   تهران ـ ميدان آزادي ـ خيابان معراج ـ سازمان نقشه   :  آدرس-4. نمايد  پذيرش ميزنكاردان فني عمران ـ كارتوگرافي فقط از بين داوطلبان جنس  

 www.ncc.org.ir:     نشاني اينترنتي021-66071130 :   تلفن1684-13185
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  آموزشكده كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي ـ كرج* 
 آموزشـكده هيچگونـه تعهـدي نـسبت بـه بكـارگيري، اشـتغال و اسـتخدام                  -2. باشـند   شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي ايـن آموزشـكده مـي                  پذيرفته -1

ها تعهـدي بـراي ارائـه          آموزشكده با توجه به محدوديت     -4. باشند  هاي انجام شده مي      هزينه   در صورت انصراف يا اخراج، دانشجويان موظف به پرداخت كليه          -3. شدگان ندارد   تهپذيرف
شدگان بـا توجـه بـه نـوع            پذيرفته -5. شود  ها داده مي    ل اخذ هزينه  خدمات رفاهي ندارد، ليكن در صورت امكان به تعداد محدودي از واجدين شرايط خوابگاه و امكانات رفاهي در قبا                  

  .رشته موظف به حضور در مزرعه و انجام كار عملي به ميزان تعيين شده هستند
  آموزشكده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست ـ كرج* 

 .آباد  ميدان استاندارد ـ ابتداي جاده شيخ كرج ـ: آدرس آموزشكده
  اي دختران شريعتي ـ تهران دانشكده تربيت دبير فني و حرفه* 

  .18917: تهران ـ ميدان بهمن ـ بزرگراه شهيد تندگويان ـ خيابان ميعاد جنوبي ـ خيابان دانشگاه ـ كدپستي: آدرس دانشكده
  دانشكده حفاظت و بهداشت كار وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي ـ تهران* 
هاي روزانه و شبانه ندارد و همچنين برنامه و مسئوليتي در قبال اسـتخدام   شدگان دوره باشد و هيچگونه تعهدي را براي اسكان پذيرفته راي خوابگاه دانشجويي نمي اين دانشكده دا -1

  www.isah.ac.ir:    نشاني اينترنتي77209959-65: نتلف.  تهران ـ حكيميه تهرانپارس ـ بلوار نور ـ جنب پارك ساحل:  آدرس و شماره تلفن دانشكده-2. شدگان ندارد پذيرفته
  دانشكده علوم اقتصادي* 
 دانشكده علوم -2. ها در هنگام انتخاب رشته، مورد مزبور را در نظر بگيرند  با توجه به اينكه دانشكده امكان واگذاري خوابگاه را ندارد، بنابراين الزم است داوطلبان ساكن شهرستان-1

تحت پوشـش وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـĤوري قـرار             ) ها  همانند ساير دانشگاه  (كامل از وزارت امور اقتصادي و دارايي منفك گرديده و بصورت يك دانشكده مستقل               اقتصادي بطور   
  .گرفته است

   علوم قرآني وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه دانشكده* 
 اعتقـاد و التـزام بـه رعايـت     -3.  برخورداري از پيشينه مذهبي و انقالبي و نداشتن هر گونه سوء پيشينه كيفـري -2.  و واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي    -1

 روانخـواني و آشـنايي بـا     توانـايي -5. هاي قرآني پس از تحصيل مندي و انگيزه جدي براي يادگيري علوم و معارف قرآني و اشتغال در فعاليت  عالقه-4. احكام اسالمي و اخالق قرآني 
هاي دانشكده در تمامي ايام هفته برگـزار           كالس -7). شود  هاي تحصيلي اخذ مي     در صورت انصراف هزينه   ( تحصيل در دانشكده رايگان است       -6. ترجمه و مفاهيم و تجويد قرآن كريم      

االمكان از خوابگاه دانشجويي بـا پرداخـت    شدگان غيربومي حتي  پذيرفته-8. نشكده تحصيل كنندتوانند در اين دا ها تنها در صورت مأموريت تحصيلي مي لذا شاغالن دستگاه  . شود  مي
 .شـوند  برخـوردار مـي   ...) وام تحصيلي، مـسكن، ازدواج و       ( دانشحويان از مزاياي متعارف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري              -9. شوند  تعرفه مربوط برخوردار مي   

التحصيالن اين دانشكده در صورت حفـظ كامـل قـرآن بـدون آزمـون                 نامه اجرايي آن، فارغ      مجلس شوراي اسالمي و آئين     16/2/1375ه به تبصره ذيل ماده واحده مصوبه         با توج  -10
  .يابند ورودي به مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآني راه مي

  دانشكده فني قوچان* 
  . جنب باشگاه معلم قوچان ـ: آدرس دانشكده

  )وابسته به دانشگاه علم و صنعت ايران(دانشكده فني و مهندسي اراك * 
  .اراك ـ خيابان دانشگاه ـ دانشكده فني و مهندسي اراك: آدرس. باشد اين دانشكده فاقد خوابگاه خواهران و برادران مي

  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان* 
 دانشجويان اين دانشكده جهت آموزش عملي دروس تئوري، حـداقل يـك روز   -2. گيرد به كليه دانشجويان خوابگاه تعلق نمي   هاي اين دانشكده به حدي است كه           ظرفيت خوابگاه  -1

  .دهند در هفته در صنايع كارورزي انجام مي
  دانشكده مهندسي بناب* 
  .بناب ـ انتهاي بزرگراه واليت ـ جنب پليس راه:  آدرس و شماره تلفن دانشكده-2.  اين دانشكده به دليل عدم وجود امكانات به هيچوجه خوابگاه دانشجويي واگذار نخواهد كرد-1

   0412-7240800:    دورنگار7243803 و 7224829: تلفن
  ـ بروجرد) ره(العظمي بروجردي... ا دانشگاه آيت* 

  0662-3512233:   دورنگار3505867: تلفن. بروجرد ـ خيابان مدرس ـ ميدان مدرس ـ جنب مسجد: آدرس و شماره تلفن دانشگاه
  دانشگاه اراك* 

توانند از  باشد و ساير پذيرفته شدگان مي شدگان استفاده از خوابگاه فوق منحصراًً مربوط به داوطلبان زير رتبه هزار مي هاي دولتي براي كليه پذيرفته با توجه به كمبود امكانات خوابگاه
  .هاي خصوصي استفاده نمايند خوابگاه

  ه اروميهدانشگا* 
شدگان در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ميانـدوآب            محل تحصيل پذيرفته   -2.  دانشگاه اروميه به دليل عدم وجود امكانات به هيچوجه خوابگاه دانشجويي واگذار نخواهد كرد              -1

نتقال دانشجويان سراسري بوده و دانشگاه در قبـال ارائـه تحـصيالت دانـشجويي از                نامه نقل و ا     حضوري نقل و انتقال بر اساس آئين         در دوره نيمه   -3. باشد  در شهرستان مياندوآب مي   
باشـد و تـشكيل    هاي عملي نيز حضور دانشجو اجباري مـي  هاي نظري و انجام تكاليف اجباري بوده و در كالس تعهدي ندارد و حضور در كالس... قبيل غذا، خوابگاه، وام دانشجويي و      

  ).حضوري دانشگاه اروميه هاي نيمه  آموزشي دوره نامه بر اساس آئين. (هاي حضوري است ميزان ساعات درسي دوره% 60حداكثر به ميزان حضوري  هاي دوره نيمه كالس
  www.urmia.ac.ir:    نشاني اينترنتي

  دانشگاه اصفهان* 
دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه خـواهر و بـرادر در سـال    % 40 اين دانشگاه فقط تا -2. گيرد به دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دوره شبانه خوابگاه تعلق نمي    -1

 حـداكثر اسـكان دانـشجويان مقطـع         -3.  را اسـكان خواهـد داد      87-88هاي روزانه خواهر و برادر مقطع كارشناسي ارشد سال تحـصيلي              از دانشجويان دوره  % 60 و   87-88تحصيلي  
 www.ui.ac.ir:    نشاني اينترنتي-4. ل و مقطع كارشناسي ارشد، چهار نيمسال تعيين گرديده استكارشناسي دوره روزانه، شش نيمسا

  ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا* 
   .معذور است) شبانه(اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان اعم از دوره روزانه و نوبت دوم 

  )ع(اه امام حسيندانشگ* 
 پـذيرش دانـشجو   -2.  خواهد بود3 و 2، 1هاي آزمايشي   و در رشته مديريت صنعتي از گروه2 و 1هاي شيمي محض و فني هوانوردي از گروه آزمايشي        پذيرش دانشجو در رشته    -1

هاي اطالعات نظامي و جغرافياي سياسي   پذيرش دانشجو در رشته-3. گيرد صورت ميهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  در رشته فني هوانوردي صرفاً از بين پاسداران شاغل در رده
 ).نـام الزامـي اسـت       ارائه مدارك معتبـر هنگـام ثبـت       (گيرد    هاي پروازي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ساير نيروهاي مسلح صورت مي             ـ نظامي فقط از ميان پاسداران شاغل در رده        

را رعايـت  ) ع(شوند در طول تحصيل كليه مقررات و ضوابط آموزشي و انضباطي دانشگاه امـام حـسين     دانشجويان متعهد مي   -5). ع(دانشگاه امام حسين   قبولي در مراحل گزينش      -4
 شرايط عمومي و اختـصاصي يـاد         اگر داوطلب در حين تحصيل     -7. باشند   دانشجويان برابر مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف به پرداخت شهريه تحصيلي مي              -6. نمايند

بـا  ) عـادي و فعـال    ( پذيرش داوطلبان بسيجي     -8. شده را از دست بدهد برابر مقررات، پس از پرداخت خسارت از دانشگاه منفصل شده واز هيچگونه تسهيالتي برخوردار نخواهد شد                    
  .    گيرد  از بين برادران صورت ميها فقط  پذيرش دانشجو در كليه رشته-9. ارائه گواهي معتبر در اولويت خواهد بود

  )ع(دانشگاه امام صادق* 
گيرد، فهرسـت     اند، صورت مي    به طور جداگانه از بين داوطلباني كه با تكميل و ارسال فرم درخواست پذيرش به دانشگاه مذكور اقدام نموده                  ) ع(پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق     

  www.icu.ac.ir .هاي داراي شرايط خاص اعالم شده است ر رشتهمعرفي شدگان در ويژه نامه به همراه ساي
  



 كليات                                       فصل اول 

 8

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  دانشگاه ايالم* 

فاقد ) شبانه(ه نوبت دوم ضمناً دانشجويان دور. نمايد با توجه به محدوديت امكانات، رفاهي دانشگاه از واگذاري خوابگاه جهت دانشجويان دوره روزانه به تعداد بسيار محدودي اقدام مي
 www.eilam.ac.ir.      باشند خوابگاه مي

  دانشگاه بجنورد* 
  252ا امامي شمالي ـ پالك بجنورد ـ خيابان شهيد رض:  آدرس-2.  دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويي ندارد-1

   0584-2237473:    دورنگار2237494:  تلفن94158-43439: كد پستي
  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

د و دانـشجويان    اين دانشگاه به دليل محدوديت امكانات، هيچ تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان مقاطع مختلف اعم از كـارداني، كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد نـدار                            
  www.basu.ac.ir.   هاي خصوصي تحت نظارت دانشگاه با پرداخت هزينه شخصي استفاده نمايند توانند از خوابگاه مي
  دانشگاه بيرجند* 
 .نخواهـد داشـت   ) شـبانه (بت بـه اسـكان دانـشجويان دوره روزانـه و نوبـت دوم                به علت عدم وجود ظرفيت خوابگاهي هيچگونه تعهدي نس         87-88 اين دانشگاه در سال تحصيلي       -1
 www.birgand.ac.ir.   هاي مهمان و انتقال دانشجويان جديدالورود را بررسي نخواهد كرد  دانشگاه درخواست-2

  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 
 بـا توجـه بـه عـدم امكـان و ظرفيـت       -2. گيرد  بر اساس اولويت رتبه علمي و ساير امتيازات مكتسبه خوابگاه تعلق مي       1387 سال   از پذيرفته شدگان دوره روزانه    % 40 حداكثر به    -1

.  بــصورت مــشترك خواهــد بــود) شــبانه(هــاي روزانــه و نوبــت دوم  هــاي دوره تــشكيل كــالس) شــبانه(هــاي نوبــت دوم   بطــور جداگانــه بــراي دوره دانــشگاه بــراي تــشكيل كــالس
www.ikiu.ac.ir  

  دانشگاه تبريز* 
هـاي دو      دانشگاه تبريز به علت محدوديت در سال اول به دانشجويان حائز رتبـه             -2. كند  خوابگاه واگذار نمي  ) نوبت دوم (هاي شبانه      دانشگاه تبريز به هيچ وجه به دانشجويان دوره        -1

 .هـاي خـودگردان اسـكان داده خواهنـد شـد       صورت عقد قرارداد با پرداخت اجاره بها از طـرف دانـشجو در خوابگـاه          بقيه دانشجويان در   -3. كند  رقمي دوره روزانه خوابگاه واگذار مي     
 51666-16471: كدپستي.   بهمن29تبريز ـ بلوار  :  آدرس و شماره تلفن-5 .شود هاي روزانه و شبانه همزمان برگزار مي هاي دوره  براساس تصميمات اتخاذ شده در دانشگاه كالس-4

 www.tabrizu.ac.ir : نشاني اينترنتي0411-3341300-4: تلفن
  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي وابسته به وزارت آموزش و پرورش* 
هـران، كـرج، دماونـد،    ت(شدگان بومي اسـتان تهـران     وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هيچگونه تعهدي در خصوص ارائه امكانات خوابگاهي به پذيرفته             -1

حـضوري ويـژه فرهنگيـان صـرفاً در روزهـاي             هاي نيمه   ضمناً رشته . باشند  هاي تحصيلي مربوط نخواهند داشت و از واگذاري خوابگاه جداً معذور مي             در رشته ...) فيروزكوه و شهريار و     
  .شدگان قرار نخواهد گرفت پذيرفتهپنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و هيچگونه امكانات رفاهي و خوابگاهي در اختيار 

  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز* 
  . كيلومتري جاده تبريز ـ مراغه خواهد بود35ها در ساختمان اصلي دانشگاه در   محل برگزاري كالس-2.  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد-1

 www.azaruniv.ac.ir  
   معلم تهراندانشگاه تربيت* 
  . دانشگاه در واگذاري خوابگاه تعهدي ندارد-2. باشد كرج مي) پرديس( محل تحصيل كليه دانشجويان روزانه و رشته تربيت بدني و علوم ورزشي حصارك -1

www.saba.tmu.ac.ir  
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار* 
: گيـرد  در صورت وجود امكانات خوابگاهي به شرح ذيل خوابگاه تعلق مـي )  كيلومتر از شهر سبزوار300اصله بيش از با ف(هاي روزانه غيربومي  شدگان دختر و پسر دوره   به پذيرفته  -1

ت تعـداد محـدودي ظرفيـ   ) شـبانه (شـدگان دختـر غيربـومي نوبـت دوم       به پذيرفته-2.  ترم3دوره كارشناسي ارشد تا  ) ج.  ترم 6دوره كارشناسي تا    ) ب.  ترم 4دوره كارداني تا    ) الف
 ايـن دانـشگاه بـه    -3. شود  ريال، اختصاص داده مي000/220هاي خودگردان با پرداخت يك ميليون ريال به عنوان وديعه ساالنه و اجاره ماهيانه مبلغ  خوابگاهي تحت عنوان خوابگاه   

  0571-4410581. سبزوار ـ توحيدشهر:  آدرس و شماره تلفن-4 .حضوري ندارد هاي نيمه دليل محدوديت امكانات هيچگونه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي جهت دانشجويان دوره
  دانشگاه تفرش* 

   .تهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان سعيد ـ كوچه نائيني: آدرس دفتر مركزي.  جاده تهران5 كيلومتر  تفرش ـ: آدرس دانشگاه
  دانشگاه تهران* 
ضـمناً بـه هيچوجـه    . باشـد   نفر مـي 950 نفر و براي برادران 800 براي خواهران 87-88جويان ورودي سال تحصيلي هاي قابل تخصيص دانشگاه تهران براي دانش         ظرفيت خوابگاه  -1

 نفـر  60 نفـر و بـراي دانـشجويان دختـر     80امكان اسكان براي دانشجويان پـسر  ( پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج        -2. وجود ندارد ) شبانه(امكان اسكان دانشجويان نوبت دوم      
تـأمين خوابگـاه   مسئوليتي بـراي    ( پرديس قم مجتمع آموزش عالي قم        -3. ضمناً در صورت اتمام ساخت خوابگاه جديد امكان افزايش ظرفيت در بخش خواهران وجود دارد              . اشدب  مي

  www.ut.ac.ir.   خواهران ندارد
  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 
 بـه دانـشجويان دوره نوبـت دوم شـبانه هيچگونـه      -2.  نمايد، لكن تعهدي در اين زمينه نـدارد   نشجويان دوره روزانه تالش مي     اين دانشگاه ضمن اينكه در جهت تأمين خوابگاه دا         -1

  www.pgu.ac.ir.    باشد هاي باغباني، شيالت و تكنولوژي توليدات گياهي اين دانشگاه در حومه برازجان مي  محل تحصيل در رشته-3. امكانات رفاهي تعلق نخواهد گرفت
  ـ قم ) س(دانشگاه دخترانه حضرت معصومه* 

  0251-6644311:  دورنگار6641116:  تلفن1179: صندوق پستي). اي فني و حرفه(4قم ـ بلوار شهيد خداكرم ـ روبروي حوزه نظام وظيفه ـ كوچه شماره : آدرس و شماره تلفن
   علوم دريايي چابهار ـ چابهاردانشگاه دريانوردي و* 
  .چابهار ـ بلوار دانشگاه:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  اين دانشگاه با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، قادر به تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان غير بورسيه نخواهد بود-1

   0545-2221025 :       دورنگار0545-2220025:        تلفن99717-56499كد پستي 
  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 
 نيمـسال در    2 نيمسال تحصيلي در مقطـع كارشناسـي و          4 به دانشجويان پسر غير بومي حداكثر        -2. شود   به دانشجويان دختر غير بومي برابر ضوابط و اولويت خوابگاه واگذار مي            -1

 دانـشگاه فاقـد   -4. باشـد   نفـر مـي  340 نفر و براي بـرادران  400 دانشجويان جديدالورود دوره روزانه براي خواهران  ظرفيت خوابگاهي براي-3. گيرد مقطع كارداني خوابگاه تعلق مي    
 www.razi.ac.ir:   نشاني اينترنتي. بستان ـ خيابان دانشگاه كرمانشاه ـ طاق: آدرس. باشد مي) شبانه(امكانات خوابگاهي براي دانشجويان نوبت دوم 

  دانشگاه زابل* 
  www.zabol.ac.ir.   انشگاه زابل به دليل كمبود امكانات خوابگاهي هيچگونه مسئوليتي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان نداردد

  دانشگاه زنجان* 
 را فقـط بـراي نيمـه دوم دوران تحـصيل دانـشجو              هاي روزانه    با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي واگذاري خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده دوره             -1 :هاي روزانه   دوره) الف

توانند در طول دوره اول دوران تحصيل با پرداخت هزينه اجاره نقدي از   اين قبيل دانشجويان مي-2. نمايد تعهد مي)  ترم آخر2 ترم آخر و دوره هاي كارداني        4هاي كارشناسي     دوره(
 در دانشگاه زنجان براي دانشجويان شبانه تعداد محدودي خوابگاه توسط بخش خصوصي             -1: هاي شبانه   دوره) ب. يندهاي بخش خصوصي تحت نظارت دانشگاه استفاده نما         خوابگاه

اسـبه  مبنـاي مح  . نام و انتخاب واحـد الزامـي اسـت          به هنگام ثبت  ) اعم از ثابت و متغير    ( پرداخت كل شهريه     -2. گردد  با دريافت هزينه اجاره نقدي واگذار مي      ) تحت نظارت دانشگاه  (
ضـمناً  . گردد و افزايش ساالنه آن مطـابق مـصوبه هيـات امنـا خواهـد بـود          شهريه ثابت و متغير با توجه به شرايط، موقعيت و امكانات هر ساله توسط هيئت امناي دانشگاه تعيين مي                  

  .  مراجعه نمايندwww.znu.ac.irعالقمندان براي اطالع از آخرين شرايط پذيرش دانشجو به سايت اينترنتي  
  دانشگاه سمنان* 

  .دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات، از واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره شبانه معذور بوده و به كليه دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار خواهد نمود
 www.semnan.ac.ir: نشاني اينترنتي
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 
 دانشگاه هيچگونه امكانات خوابگاهي براي واگذاري به دانشجويان متاهل -2. كند  دانشگاه به دليل كمبود خوابگاه تنها به تعدادي از دانشجويان جديدالورود دوره هاي روزانه خوابگاه واگذار مي-1

  .توانند از امكانات شهري استفاده نمايند متمركز را ندارد و دانشجويان مي هاي نيمه و رشته) شبانه(يان نوبت دوم اعم از روزانه، شبانه و همچنين دانشجو
ir.ac.usb.www     &     ir.ac.usb.hamoon.www  * شاهد دانشگاه  

 عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشـتهار  -3....)  نماز، روزه و(بودن به فرايض ديني   عامل-2.التزام عملي به اسالم و واليت فقيه اعتقاد و -1: ضوابط اختصاصي پذيرش وط شراي
عنـوان حجـاب برتـر بـراي خـواهران ضـروري        تزام عملي به چـادر بـه  اعتقاد و ال(برادران اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و رعايت كامل ضوابط پوشش4 -. به فساد اخالقي

  . شندبا طي دوران تحصيل مي هاي داخلي دانشگاه در خاص و دستورالعمل دانشجويان موظف به رعايت كامل ضوابط و مقررات -5).است
به عمل خواهد آمـد، بـديهي    الزم در اين زمينه توسط هسته گزينش دانشگاه ررسيهايباشد و قبل از ثبت نام در دانشگاه ب مي موارد فوق از شرايط اساسي و مالكهاي پذيرش: تذكر

  .مدنخواهد آ نامبردگان در اين دانشگاه ثبت نام به عمل احراز شرايط الزم توسط پذيرفته شدگان از است در صورت عدم
بهداشت، درمان و آمـوزش   تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت رك رسمي موردالتحصيالن اين دانشگاه مد فارغ به -1:و اطالعات اختصاصي دانشگاه شاهد متيازاتا

مقدورات خوابگاه تـامين   براي دانشجويان غير شاهد و ايثارگر در حد مند خواهند شد و دانشگاه خوابگاهي بهره از امكانات كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر -2. شود پزشكي اعطاء مي
) ره( قم روبروي حـرم مطهـر امـام خمينـي     –آزاد راه تهران : آدرس-4 .د شدمند خواهن درماني دانشگاه بهره دانشجويان از تسهيالت -3.اين خصوص تعهدي ندارد رخواهد نمود و د
    www.shahed.ac.ir: نشاني اينترنتي 

  دانشگاه شهركرد* 
 40دانشجويان دختر روزانه بومي با مسافت باالتر از         % 70 خوابگاه دانشجويي به     -2. ه غيربومي تعلق خواهد گرفت     خوابگاه دانشجويي به تمام دانشجويان دختر پذيرفته شده روزان         -1

 كيلومتر از   40پسران روزانه بومي باالتر از      % 70 خوابگاه دانشجويي به     -4. پسران روزانه غيربومي تعلق خواهد گرفت     % 70 خوابگاه دانشجويي به     -3. شود  كيلومتر از شهركرد داده مي    
  .باشد  خوابگاه دانشكده هنر و ادبيات فارسان خودگردان مي-6. را ندارد) شبانه( دانشگاه به هيچ عنوان امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم -5. گيرد شهركرد تعلق مي

www.sku.ac.ir  *دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  
هـاي دانـشجويان بـم در شهرسـتان بـم          كـالس  -2. شجويان و كمبود فضاي كافي در خصوص تأمين خوابگاه دانشجويان هيچگونه تعهدي ندارد             دانشگاه با توجه به تعداد زياد دان       -1

در ئوره شبانه از مهرماه    و  ) 1387(در گروه آزمايشي هنر، در دوره روزانه از بهمن ماه سال جاري             ) نيمه متمركز (شدگان رشته نقاشي       آغاز دوره تحصيلي پذيرفته    -3. شود  تشكيل مي 
  www.uk.ac.ir:   نشاني اينترنتي.            خواهد بود) 1388(سال آينده 

  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 
  www.cc.sbu.ac.ir.  دانشگاه شهيدبهشتي فاقد خوابگاه براي كليه دانشجويان در مقطع كارشناسي است

  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 
 اين دانشگاه به دليل محدوديت ظرفيـت خوابگـاهي در حـد امكانـات               -2.شهيد چمران در قبال واگذاري خوابگاه متاهلي جهت دانشجويان روزانه هيچگونه تعهدي ندارد             دانشگاه   -1

 مجتمع آموزش عالي بهبهان، مستقل شده و از دانشگاه شهيد  با توجه به اينكه-3. هاي روزانه بر مبناي امتياز اولويت خوابگاه واگذار خواهد نمود موجود به دانشجويان غير بومي دوره
  .هايي كه محل تحصيل آنها در مجتمع مذكور تعيين گرديده، با عنوان اين مجتمع آموزش عالي صادر خواهد شد التحصيالن كدرشته چمران اهواز جدا گرديده، مدرك تحصيلي فارغ

www.cua.ac.ir  *دانشگاه شيراز  
 كيلومتري شهرستان داراب است و دانـشگاه هيچگونـه تعهـدي در قبـال فـراهم      7 كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در   270 در    شهرستان داراب  -1

بـا  ) شـبانه (هاي نوبت دوم  ه نظري و عملي دوره شهريه دور-3. هاي روزانه برگزار خواهد شد هاي دوره شبانه همزمان و همراه با دوره         كليه كالس  -2. آوردن خوابگاه دانشجويي ندارد   
 دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه بـه      -4. شود  گردد انجام مي    توجه به نوع درس و بر اساس دستورالعملي كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري تدوين و ابالغ مي                   

  ir.ac.shirazu.www.   جز به دانشجويان ممتاز ندارد
 .باشـد   هاي حضوري مي     شرايط عمومي پذيرش در اين دوره مانند شرايط عمومي دوره          :شرايط عمومي ) الف ):مجازي(هاي آموزش به صورت الكترونيكي        شرايط و ضوابط دوره   

 3/1نـام معـادل       ي، بااستفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيك، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبـت              هاي مجاز   هاي زياد برگزاري دوره      با توجه به هزينه    -1 :شرايط اختصاصي ) ب
هـاي    دوره-3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شـد ...  با توجه به نوع سيستم آموزشي هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس و    -2. باشد  ظرفيت هر دوره مي   

ريزي شده برگـزار     كه به صورت محدود و برنامه     . باشد  بصورت ويدئو كنفرانسينگ، در دو مركز شيراز و تهران مي         ) رفع اشكال (، حضوري   )offline(هاي مجازي     شي شامل كالس  آموز
هاي نوين آموزشي و با كيفيت باال تهيه  ه با استفاده از فناوري   آموزشي هر درس به دانشجويان در ابتداي هر نيمسال ك         ) CD( آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه         -4. گردد  مي

 امتحانات در ميان هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر در چند مركز از قبيـل                        -5. باشد  مي) روي خط  (onlineهاي    شده و سپس برگزاري كالس    
  .باشد هاي فوق به شرح جدول ذيل مي  ميزان شهريه دوره-6. باشد كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو مي. گردد ار ميشيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و بابل برگز

  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 
  مقطع

  تحصيلي
  گروه

  آموزشي
  شهريه ثابت

براي هر نيمسال تحصيلي 
  پايه و نظري  عمومي  )به ريال(

اصلي و 
تخصصي 

  )نظري(
آزمايشگاهي 
يا كارگاهي 

  هزينه كم
  تحقيقي

شهريه هر 
نامه  پايان/واحدپروژه

جود در در صورت و
  برنامه آموزشي

  وابسته به وزارت نيرو) شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق *    000/000/1  500/425  000/460  000/345  000/230  500/172  000/070/2  ها كليه گروه  كارشناسي
 ايـن   -3. ظرفيـت بـه خـواهران اختـصاص دارد        % 20 در هر رشـته      -2. آموختگان اين دانشگاه هيچگونه تعهدي ندارد       ت نيرو از بابت بورس و استخدام و اشتغال به كار دانش            وزار -1ُ

آموزشي در حد امكان مشابه ساير مراكز آموزش عالي كشور   كمك دانشجويان از امكانات-4. دانشگاه امكان تأمين مسكن و خوابگاه براي دانشجويان اعم از خواهران و برادران را ندارد
 .  اين دانشگاه وام تحصيلي و ساير امور رفاهي براي دانشجويان را ندارد-5. باشند برخوردار مي)  روز در هفته5(و يك وعده غذا 

  دانشگاه صنعت نفت* 
التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري   برخورداري فارغ-2. گليسي در دوران تحصيل تسلط به زبان ان-1 :شدگان امتيازات ويژه دانشگاه براي پذيرفته

 اهـداء  -3 .المللي هاي معتبر بين و همچنين امكان ادامه تحصيل در مقطع باالتر تحصيلي مطابق ضوابط مربوطه و با توجه به قراردادهاي همكاري بين دانشگاه صنعت نفت با دانشگاه                      
در سـطح كـل   ) شـوند  كساني كه به المپياد اعزام مي(شدگان نهايي المپيادهاي جهاني    تر و پذيرفته     و پايين  500به داوطلبان داراي رتبه كشوري      ) laptop(يك دستگاه رايانه همراه     

تر تـا   ياپايين  و2000 و باالتر و داوطلبان داراي رتبه كشوري 19فيزيك  و  رياضي   مجوايز به داوطلبان داراي معدل كتبي ديپل  اهداء-4. كشور و همچنين دريافت جايزه رديف چهار
ها و  هاي دولتي، تامين بخشي از هزينه كتاب  برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيات امناي دانشگاه، سه وعده غذا در حد دانشگاه-5.  و نيم ميليون ريال  سقف يك

هاي تابعـه وزارت نفـت     امكان استخدام در شركت-6).  سال و در حد امكانات دانشگاه4براي مدت حداكثر ( تسهيالت بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه مجردي          التحرير و   لوازم
واحد محمودآباد اين دانشگاه    ) گرايش موتور (كشتي   پذيرش دانشجو در رشته مهندسي       -7. هاي مصوب وزارت نفت     نامه  آميز تحصيالت مطابق با مقررات و آئين        پس از پايان موفقيت   

براي رشته مهندسي كشتي بـا گـرايش        (گيرد     و به شرط داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت غيرپزشكي و قبولي در معاينات طب صنعتي صورت مي                   مردمنحصراً از بين داوطلبان     
). گيرد متمركز صورت مي پذيرش در اين رشته بصورت نيمه( ريال نيز الزامي است 000/000/300وثيغه ملكي به مبلغ عالوه بر شرايط فوق، سپردن     ) بورسيه مؤسسه آفرين قشم   (موتور  

  www.put.ac.ir      0631-3338013:       تلفن63146-61118:  كد پستي.   آبادان ـ بريم ـ فلكه پتروشيمي:  آدرس و شماره تلفن دانشگاه-8
  دانشگاه صنعتي اروميه* 
   0441-3554180-1:     تلفن57166-93187: صندوق پستي. اروميه ـ اول جاده بند: درس و شماره تلفن دانشگاهآ

  دانشگاه صنعتي اصفهان* 
  .  نفر در نظر گرفته شده است250 و خواهران 450 براي برادران 87-88ظرفيت خوابگاهي قابل تخصيص به دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

  ):هاي آموزش الكترونيكي دوره(اي  بصورت رايانه) افزار گرايش نرم(پذيرش دانشجو در رشته مهندسي كامپيوتر شرايط و ضوابط 
 شهريه متغير بـراي هـر واحـد         -3. باشد   ريال مي  000/500/1 شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي مبلغ        -2.  شهريه هر نيمسال تحصيلي متشكل از شهريه ثابت و متغير خواهد بود            -1

   كالس -5. گيرد  هاي حضوري تعلق نمي      به دانشجويان اين دوره خوابگاه و ديگر تسهيالت دوره         -4. باشد   ريال مي  000/000/1) آزمايشگاهي( ريال و هر واحد عملي       000/200ي  نظر
  .    امتحانات پايان ترم بصورت حضوري خواهد بودگردد و واحدهاي عملي و آزمايشگاهي و همچنين  واحدهاي نظري منحصراً از راه دور و از طريق اينترنت برگزار مي

  دانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهران* 
  www.aut.auc.ir:  نشاني اينترنتي.    تهران ـ خيابان حافظ ـ روبروي خيابان سميه: آدرس دانشگاه

  دانشگاه صنعتي بيرجند* 
  0561-2252025:    دورنگار2252001-4: تلفن . 97175-569ام ـ بلوار صنعت و معدن ـ صندوق پستي بيرجند ـ ميدان ابن حس
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  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهران* 

  www.kntu.ac.ir :   نشاني اينترنتي دانشگاه.  گردد  مطلقاً ارائه نمي87-88خوابگاه براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 
ها و امتحانات ميـان تـرم، بـصورت           هاي عملي و آزمايشگاه     ها به غير از كالس       تمامي كالس    در اين دوره   -1 ):مجازي(هاي آموزش به صورت الكترونيكي        شرايط و ضوابط دوره   

كامپيوتر و از طريق شبكه اينترنت به سايت اين دانشگاه به نشاني فوق متـصل شـده و در كـالس     در اين سيستم دانشجو با استفاده از  -2. شود  تشكيل مي ) غيرحضوري(الكترونيكي  
يـا پـست الكترونيـك، پاسـخگوي     ) chat(هـاي گفتگـو    كند و عالوه بر آن براي رفع اشكال درسي، اساتيد و دستيارانش بطور منظم در طول هفته از طريق سيستم                    درس شركت مي  

 .باشـد   هـا الزامـي مـي       بندي هر ماه يك جلسه حضوري براي رفع اشكال نيز تشكيل خواهـد شـد كـه حـضور دانـشجويان در ايـن كـالس                           ً بر اساس زمان   -3. دانشجويان خواهند بود  
 انتقـال دائـم، تغييـر رشـته          هرگونـه  -5. گيـرد   هاي مجازي تعلق نمي      هيچگونه خدمات رفاهي از قبيل كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه، بن كتاب و غيره به دانشجويان دوره                 -4

 ريال و شـهريه متغيـر هـر واحـد     000/500/1ها بصورت شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي   شهريه اين دوره-6. باشد ممنوع مي) الكترونيكي(هاي مجازي  تحصيلي و ميهمان در دوره   
  .    ت آموزش الكترونيكي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايندتوانند به ساي  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي-7. باشد  ريال مي000/200نظري 

  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز* 
        www.sut.ac.ir.باشد  كيلومتري شهر تبريز مي25دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان دختر را ندارد و محل دانشگاه شهر جديد سهند واقع در 

 توانايي پرداخت شهريه    -3.  امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت     -2.  آشنايي با كاربري رايانه و اينترنت      -1 ):مجازي(وزش به صورت الكترونيكي     هاي آم   شرايط و ضوابط دوره   
س نظـري بـصورت اينترنتـي در         تمـام درو   -4) شهريه هر نيمسال تحصيلي مطابق مصوبه هيأت امنا دانشگاه خواهد بود كه در اول هر نيمسال از دانشجو اخذ خواهد شد                    . (تحصيلي

 بـراي كليـه پذيرفتـه شـدگان مركـز           -5. شـود   گردد و دروس عملي بصورت حـضوري در طـول تابـستان برگـزار مـي                 ارائه مي ) LMS(اي سامانه مديريت آموزشي       محيط چند رسانه  
 وجوه پرداختـي    -6. گردد  براي دانشجويان تشريح مي   ) LMS(امانه مديريت آموزشي    گردد كه در آن نحوه استفاده از س         هاي الكترونيكي دانشگاه، همايش شروع ترم برگزار مي         آموزش

 :هـاي  توانند به سـايت اينترنتـي دانـشگاه بـه نـشاني فـوق مراجعـه و يـا بـا تلفـن                 داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي     -7. نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود         پس از ثبت  
  .    ايند تماس حاصل نم13-4249611-0411
  دانشگاه صنعتي شاهرود* 

توانند از خوابگـاه    ترم و در بخش برادران دو نيمسال نيز حداكثر دو ترم مي            2با توجه به كمبود خوابگاه در دانشگاه صنعتي شاهرود، داوطلبان دوره روزانه در بخش خواهران حداكثر                 
 www.shahrood.ac.ir .        گيرد  خوابگاه تعلق نمي)شبانه(ضمناً به كليه دانشجويان نوبت دوم . استفاده نمايند

  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران* 
 .  مراجعه نماييدwww.sharif.ac.irبراي كسب اطالعات به سايت دانشگاه به نشاني 

  دانشگاه صنعتي شيراز* 
  .شيراز ـ بلوار مدرس: آدرس دانشگاه

  دانشگاه صنعتي كرمانشاه* 
  . باشد ل حاضر فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان جديد پذيرفته شده مياين دانشگاه در حا

  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح* 
 كه هنگام 1387ركت در آزمون سراسري سال ضمناً شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه در دفترچه راهنماي ش        . باشد  شهر اصفهان مي    شدگان شاهين   محل تحصيل پذيرفته  

  .توزيع كارت ورود به جلسه به داوطلبان ارائه گرديده درج شده است
  بابل ـ بابل) نوشيرواني(دانشگاه صنعتي * 

  0111-3234201:    دورنگار3232071-4: تلفن . 4714871167:  ـ كدپستي484بابل ـ خيابان شريعتي ـ صندوق پستي 
  تي همداندانشگاه صنع* 
 اين دانشگاه تسهيالت    1000هاي زير      دانشگاه صنعتي همدان به رتبه     -2. باشد كه بخشي از هزينه آن توسط دانشگاه تأمين خواهد شد             اين دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان مي      -1

  www.hut.ac.ir  0811-8380520:   تلفن65155-579: صندوق پستي.  ردم متري م18همدان ـ خيابان شهيد فهميده ـ :  آدرس و شماره تلفن دانشگاه-3. نمايد ويژه اعطا مي
  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 
 اين دانشگاه (ECO)هاي بيمه اكو   زبان رسمي تحصيل در مؤسسه آموزش-2. معذور است) شبانه( اين دانشگاه از اعطاي خوابگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد دوره نوبت دوم -1

 اين دانـشگاه در حـال       -4. شدگان ندارد    مؤسسه فاقد خوابگاه است و هيچگونه تعهدي نسبت به تهيه مسكن و خوابگاه براي پذيرفته               -3. فارسي و پذيرش آن به صورت متمركز است       
 www.atu.ac.ir.      دانشجوي جديدالورود در مقطع كارشناسي امكانات خوابگاهي فراهم نموده است200حاضر براي 

  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران* 
  .  مراجعه نماييدwww.iust.ac.ir براي كسب اطالعات به سايت دانشگاه به نشاني

  دانشگاه علوم پايه دامغان* 
 به دانشجويان پسر روزانه در صورت كسب امتيازات -2.  نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار خواهد شد6 و 4كسب امتيازات الزم حداكثر  به دانشجويان دختر دوره روزانه در صورت     -1

الوصف در صورت تمايـل ايـن    از سوي دانشگاه وجود ندارد، مع) شبانه( امكان واگذاري خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم -3.  نيمسال خوابگاه واگذار خواهد شد  4الزم حداكثر   
  . هاي خودگردان اسكان دهد دسته از دانشجويان دانشگاه تالش خواهد نمود آنان را در خوابگاه

  دانشگاه علوم پزشكي اراك* 
  .باشند واحدهاي آموزشي ساوه و خمين اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران* 
هـاي    هاي گروه پزشكي دانشكده پزشكي ارتش، بورسيه رشته پرستاري دوره روزانه، دانشكده پرستاري ارتـش و رشـته                   رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و امتيازات بورسيه رشته         ش

 كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه 1387ن سراسري سال دوره روزانه دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران در دفترچه راهنماي شركت در آزمو
  . در اختيار داوطلبان قرارگرفته درج گرديده است

  : شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان دوره شبانه رشته پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
 ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسـالمي ايـران و آمـادگي               -3. االصل بودن    تابعيت جمهوري اسالمي ايران و ايراني      -2.   اسالم  متدين به دين مبين    -1: شرايط عمومي ) الف

 عـدم سـابقه     -6. دولتـي  عدم محكوميت به محروميت از خـدمات         -5.  عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران            -4. فداكاري در راه تحقق اهداف آن     
 . نداشـتن سـوء پيـشينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع ذيـصالح        -8.  عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخـدر -7. هاي سياسي   عضويت و وابستگي به احزاب و گروه      

  . 23/11/87 سال سن تمام تا تاريخ 35دارا بودن حداكثر  داوطلبان رشته پرستاري -10. هاي دوره آموزشي  سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه-9
هاي روزانـه مـصوب وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش        ساير شرايط ورود به تحصيل در دوره شبانه برابر شرايط و ضوابط عمومي ورود به تحصيل در دوره-1: شرايط اختصاصي ) ب

هـاي    پرداخـت شـهريه برابـر تعرفـه    -3. ير امكانات رفاهي و سرويس ترابري پذيرفته شدگان دوره هيچگونه تعهدي نـدارد            آموزشكده در مورد تهيه خوابگاه و سا       -2. باشد  پزشكي مي 
ري  ارتـش جمهـو  -5.  به هيچ عنوان دوره شبانه به دوره روزانه تبديل نخواهـد شـد  -4. مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بالاستثناء براي پذيرفته شدگان الزامي است      

آموختگان دوره شبانه از نظر قانون طرح و توزيع نيروي انساني تابع مقـررات وزارت بهداشـت، درمـان و                      اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در قبال پذيرفته شدگان نداشته و كليه دانش           
 دانشجويان در طول تحصيل ملزم به رعايـت قـوانين و            -7. كي خواهد بود   ارائه مدرك پايان دوره برابر مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش            -6. آموزش پزشكي خواهند بود   
  .باشند مقررات انضباطي ارتش مي

  هاي پزشكي شرايط و ضوابط داوطلبان رشته فوريت
-2. هاي پيشرفته قلبي و ماننـد اينهـا         ه، بيماري ديابت، فشار خون، آسم، نارسائي كلي     : العالج مانند   هاي مزمن، واگير و صعب       داشتن سالمتي كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري         -1

 عدم اعتياد به سيگار و سـاير       -4. هاي مصنوعي   ها و عدم استفاده از اندام        نداشتن تغيير شكل مادرزادي پا، اكتسابي اسكلت بخصوص اندام         -3. نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني     
 آمـادگي انجـام     -8.  سـانتيمتر باشـد    170 قد داوطلـب نبايـد كمتـر از          -7.  داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل      -6). ننداشتن لكنت زبا  (داشتن قدرت تكلم طبيعي     -5. مواد مخدر 

 تحصيل در دانشكده پزشكي پيراپزشكي شبانه روزي بوده و كليه امكانات زيست، مسكن، -1: امتيازات.  هاي بدني جهت امداد رساني سريع و صحيح       تمرينات ورزشي و كسب مهارت    
خوراك، پوشاك، تحصيل، بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحـصيلي بـه                               

تكفل دانـشجويان زيـر پوشـش بيمـه خـدمات درمـاني قـرار         خانواده تحت -3. التحصيلي به درجه ستوانسومي نايل خواهند شد  دانشجويان پس از فارغ-2. آنان پرداخت خواهد شد  
  .خواهند گرفت

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل* 
  .به علت نبود امكانات كافي خوابگاهي اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال ارائه خوابگاه به دانشجويان نخواهد داشت

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه* 
 كيلومتري از مركز استان واقـع  140به فاصله  : واحد خوي . رد تأمين امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مجرد و متأهل دوره روزانه و شبانه ندارد             اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در مو     

در مورد تأمين امكانات خوابگاهي براي همچنين هيچگونه تعهدي . باشد و فاقد هرگونه امكانات رفاهي و خوابگاهي است شده و جزو واحدهاي اقماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه مي
  .دانشجويان مجرد و متاهل ندارد
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  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان* 

ضمناً دانشجويان دوره شبانه ملزم به گذرانـدن دروس پـيش دانـشگاهي             . نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود           داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي       
  .باشند  مي87-88ربوطه در نيمسال اول سال تحصيلي م

  دانشگاه علوم پزشكي ايران* 
نخواهـد  ) شـبانه ( اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه بـه دانـشجويان دوره نوبـت دوم                  -2. باشند   واحد آموزشي كرج اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي         -1

  .داشت
  زشكي ايالمدانشگاه علوم پ* 

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي درمورد خوابگاه دانشجويان ندارد
  دانشگاه علوم پزشكي بابل* 
كه در به جز مواردي ( اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي -2. نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود  داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي     -1

 اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه و امكانات رفاهي و تغذيه به دانـشجويان               -3. باشد  مي) هاي تحصيلي مربوط درج شده است       ستون توضيحات هر يك از رشته     
  . نخواهد داشت) شبانه(دوره نوبت دوم 

  )عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه* 
 كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه به داوطلبان 1387در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال ) عج(اله ختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيهشرايط و ضوابط عمومي و ا
  .ارائه شده درج گرديده است

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر* 
  .نموداين دانشگاه در حد امكان به دانشجويان دوره روزانه خوابگاه واگذار خواهد 

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند* 
نخواهـد  ) شـبانه ( اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم  -2. كند   اين دانشگاه به پذيرفته شدگان رشته مامايي خوابگاه واگذار نمي          -1

  .داشت
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز* 

  .نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود تاني خاص استفاده ميداوطلباني كه از سهميه اس
  دانشگاه علوم پزشكي تهران* 
اشت ولي در  اين دانشگاه تعهدي در مورد تأمين خوابگاه نخواهد د-2. نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود          داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -1

) شبانه( اين دانشگاه خوابگاه جهت ارائه به دانشجويان دوره نوبت دوم            -3. صورت فراهم شدن امكانات، تعداد محدودي خوابگاه بر اساس اولويت در اختيار دانشجويان قرار خواهد داد               
  . ندارد

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ـ اهواز* 
 اين دانشگاه هيچگونـه تعهـدي نـسبت بـه واگـذاري خوابگـاه بـه        -2. نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود خاص استفاده مي داوطلباني كه از سهميه استاني    -1

  .نخواهد داشت) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 
  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان* 

  . ات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بودنمايند تعهد داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي
  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان* 
نمايند تعهـدات قـانوني آنهـا نيـز در       داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي-2.  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه و امكانات رفاهي براي دانشجويان ندارد            -1

  .دهمان استان خواهد بو
  دانشگاه علوم پزشكي زنجان* 

  . باشد واحد آموزشي ابهر اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان* 

  .اين دانشگاه درخصوص اختصاص خوابگاه به دانشجويان غيربومي تعهدي ندارد
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود* 

  .ي بر اساس اولويت صورت خواهد گرفتپذيرش درخواست و واگذاري خوابگاه دانشجوي
  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد* 

  .باشد باشد و رشته پرستاري بروجن از نظر آموزشي واحدي از دانشكده پرستاري و مامايي اين دانشگاه مي اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي كليه دانشجويان مي
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران* 
هاي ديگـر و بـالعكس         در اين دانشگاه، امكان انتقال و جابجايي دانشجويان پذيرفته شده به دانشگاه            1383 تغيير برنامه آموزشي رشته پزشكي عمومي و اجراي آن از سال              نظر به  -1

 اين دانشگاه به هيچ عنوان امكان واگذاري خوابگاه به          -3. اهد بود نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خو           داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -2. وجود ندارد 
  .باشد  دانشكده حفاظت و بهداشت كار اين دانشگاه، فاقد خوابگاه دانشجويي مي-4. دانشجويان جديدالورود كليه مقاطع تحصيلي را نخواهد داشت

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز* 
 آموزشكده پيراپزشكي ممسني فاقد خوابگاه دانشجويي براي برادران         -2. باشد  ان فاقد امكانات خوابگاهي و رفاهي براي دانشجويان مي        الرست) س( دانشكده پرستاري حضرت زينب    -1

  .باشد مي
  دانشگاه علوم پزشكي قزوين* 
وطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي نمايند تعهدات قانوني آنها  دا-2. شدگان دوره روزانه و شبانه ندارد  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه كليه پذيرفته  -1

  .نيز در همان استان خواهد بود
  دانشگاه علوم پزشكي قم* 

  .نمايد دانشجويان غيربومي تسهيالت خوابگاهي واگذار مي% 40اين دانشگاه فقط به 
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان* 

  .ابگاه و امكانات رفاهي براي دانشجويان ندارددانشگاه هيچگونه تعهدي از نظر خو
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان* 
هاي دانشكده پرستاري بم تا اطالع ثانوي   محل تشكيل كالس-2. نمايد  يك از دانشجويان جديدالورود دوره روزانه و شبانه خوابگاه واگذار نمي  پزشكي كرمان به هيچ  دانشگاه علوم-1

 دانشكده بهداشت اين دانشگاه با انتقـال دانـشجويان فقـط      -3. بديهي است به محض بازسازي و تجهيز دانشكده، دانشجويان به شهرستان بم انتقال خواهند يافت              . باشد  در كرمان مي  
  .بصورت جابجايي موافقت خواهد نمود

  دانشگاه علوم پزشكي گيالن ـ رشت* 
 اين دانـشگاه هيچگونـه مـسئوليتي در قبـال اسـكان و واگـذاري                -2. ايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود         نم   داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -1

ه پزشـكي بـه     هاي كارداني علوم آزمايشگاهي و راديولوژي از دانشكد          رشته 87-88 از ابتداي سال تحصيلي      -3.  را ندارد  87-88خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي         
الهيجان فاقـد امكانـات     ) س(هاي موجود در شهرستان رشت و دانشكده پرستاري حضرت زينب            رشته محل  -4. شرق گيالن انتقال يافته است    ) س(دانشكده پرستاري و مامايي زينب    

  .باشد خوابگاهي براي دانشجويان مي
  آباد دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ خرم* 

  .هدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارداين دانشگاه هيچگونه تع
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران ـ ساري* 
 براي دانشجويان دوره شبانه تسهيالت صندوق رفـاه دانـشجويان را بـر اسـاس     -2. نمايد  اين دانشگاه فقط به تعداد محدودي از دانشجويان و براساس امتيازبندي خوابگاه اعطا مي           -1

نخواهـد  ) شـبانه ( اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه و ارائه تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم                   -3. وابط موجود به آنان ارائه خواهد داد      مقررات و ض  
  .داشت
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد* 
هاي تربت حيدريه و نيشابور خوابگاه و تـسهيالت دانـشجويي بـراي دانـشجويان وجـود                   در دانشكده  -2.  خواهد بود   اولويت ارائه امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه با دانشجويان دوره روزانه           -1

در همـان   نمايند تعهدات قـانوني آنهـا نيـز            داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -3. باشند  نخواهد داشت و از نظر آموزشي واحدهايي از دانشكده پرستاري و مامايي مشهد مي             
  .استان خواهد بود

  دانشگاه علوم پزشكي همدان* 
 اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه بـه دانـشجويان   -2. نمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان خواهد بود     داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -1

  . را ندارد) و شبانههاي روزانه  اعم از دوره(جديدالورود 
  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج* 

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان دختر و پسر جديدالورود ندارد
  دانشگاه علوم پزشكي يزد* 
 اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه بـه دانـشجويان   -2.  خواهد بودنمايند تعهدات قانوني آنها نيز در همان استان     داوطلباني كه از سهميه استاني خاص استفاده مي        -1

  .را ندارد) هاي روزانه و شبانه اعم از دوره(جديدالورود 
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 

  . مين خوابگاه دانشجويي نخواهد داشتاين دانشگاه فاقد هر گونه امكانات رفاهي و خوابگاهي بوده و هيچگونه تعهدي در خصوص تأ
   0151-3822577:      دورنگار3822571-3:     تلفن578 جاده دريا ـ صندوق پستي 9ساري ـ كيلومتر : آدرس و شماره تلفن دانشگاه

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان* 
  .خواهد داد قرار  محدودي خوابگاه بر اساس اولويت در اختيار دانشجويان   رت فراهم شدن امكانات تعداددانشگاه تعهدي در مورد تامين خوابگاه نخواهد داشت ولي درصو اين

www.gau.ac.ir  *دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  
  . باشد ن خوابگاه و ساير امكانات رفاهي ميسر نميامكان تأمي) شبانه(ضمناً براي دانشجويان دوره نوبت دوم . باشد ظرفيت خوابگاه براي دانشجويان دوره روزانه محدود مي

 داوطلبـين  -2.  اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايـران و عـدم احـراز فـساد اخالقـي     -1 :هاي مديريت بازرگاني دريايي و علوم  اقتصادي در دانشگاه     شرايط بورس براي رشته   
 برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي بنا به تأييـد پزشـك      -4.  نداشتن منع قانوني از نظر نظام وظيفه       -3. هاي آبادان و خرمشهر باشند      دانشجو بايد بومي شهرستان   

 بـراي   منطقـه آزاد هيچگونـه تعهـدي   -7. باشـد % 50 الي 30 حداقل نمره زبان خارجي -6. باشد  پذيرش خواهران و برادران واجدين شرايط به نسبت مساوي مي    -5. معتمد دانشگاه 
 تـأمين بخـشي از كمـك هزينـه          -8. باشـند   هاي مذكور در اولويـت مـي        التحصيالن رشته   استخدام داوطلبين پس از فراغت از تحصيل ندارد ولي در صورت نياز به نيروي انساني فارغ               

  . انجام مصاحبه-9. تحصيلي طبق نظر سازمان
  دانشگاه فردوسي ـ مشهد* 
. از دانشجويان روزانه غير بومي خوابگاه واگذار نمايد% 40تواند بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان به  هاي دانشجويي فقط مي رفيت خوابگاه اين دانشگاه به علت محدوديت ظ-1
  www.um.ac.ir .    واحد نيشابور اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي است و تسهيالت خوابگاهي در قالب ستاد اسكان و مقررات مربوطه است-2

  دانشگاه قم* 
 دانشگاه قم هيچ تعهدي براي ارائه خوابگاه به دانشجويان اعم از روزانه و شبانه يا زن و                  -2. باشد   محيط اداري و آموزشي خواهران و برادران در اين دانشگاه كامالً تفكيك شده مي              -1

  www.gom.ac.ir.    مرد ندارد
  دانشگاه كاشان* 

بيني نشده است و ضمناً به علت محدوديت ظرفيت واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه بر اساس اولويت رتبه و معدل صورت خواهد                        نه، خوابگاه پيش  شدگان دوره شبا    براي پذيرفته 
 .www.kashanu.ac.ir.     گرفت

  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 
  .تقاضيان واجد شرايط از بين پذيرفته شدگان آزمون سراسري خوابگاه تعلق خواهد گرفتاز م% 40هاي موجود، فقط حداكثر به  در اين دانشگاه با توجه به محدوديت

 www.uok.ac.ir:  نشاني اينترنتي
  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ اهواز* 
  . كيلومتري جاده اهواز ـ شوشتر واقع شده است30 دانشگاه در -2. خوابگاه دانشجويي ندارد دانشگاه با توجه به شرايط موجود هيچگونه تعهدي در خصوص تامين -1

  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
خوابگاه واگـذار   ) شبانه( اين دانشگاه به دانشجويان نوبت دوم        -2. هاي روزانه ندارد     اين دانشگاه با توجه به محدوديت خوابگاهي، تعهدي براي واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره              -1

. انـدازي شـده اسـت        ريـال در سـطح شـهر راه        000/400هاي غير دولتي با ضوابط دانشگاه براي اسكان دانشجويان دختـر، هزينـه ماهيانـه حـدود                    شايان ذكر است خوابگاه   . كند  نمي
www.guilan.ac.ir    *آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  

  .www.lu.ac.ir .   دانشگاه لرستان هيچگونه مسئوليتي در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد
  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 

   0112-5232091-5: تلفن 47415: كدپستي.  ـ خيابان پاسدارانبابلسر: آدرس و شماره تلفن. اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه، داراي محدوديت بوده و هيچگونه تعهدي ندارد
  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 
بديهي است كليـه  . باشد، لكن به كليه خواهران پذيرفته شده متقاضي خوابگاه، خوابگاه خودگردان تعلق خواهد گرفت   اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي براي خواهران و برادران مي          -1

به صـورت سـرانه از دانـشجويان خـواهر متقاضـي ورود بـه خوابگـاه        ) هاي جاري  آب، برق، گاز، تلفن و ساير هزينه هاي اجاره، سرايداري، ههزين: شامل(هاي خوابگاه خودگردان   هزينه
 دانـشكده  -3. باشـد  ي مـي آباد مغان قرار گرفته و فاقد امكانـات خوابگـاه    كيلومتري شهرستان پارس15 آموزشكده كشاورزي مغان در -2. خودگردان، در اول هر ترم اخذ خواهد شد      

 www.uma.irost.net .    باشد ادبيات و علوم انساني نمين در شهرستان نمين واقع شده و فاقد امكانات خوابگاهي براي خواهران و برادران مي
  دانشگاه مذاهب اسالمي* 

  .كارت ورود به جلسه در اختيار داوطلبان قرار گرفته درج شده است كه هنگام توزيع 1387شرايط و ضوابط اين دانشگاه در دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 
  دانشگاه مالير* 

   0851-3339983:      تلفن65719-95863كدپستي .  جاده اراك4مالير ـ كيلومتر : آدرس. دانشگاه مالير هيچگونه امكانات خوابگاهي براي خواهران و برادران ندارد
  www.malayeru.ac.ir: نشاني اينترنتي

  ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر* 
 www.vru.ac.ir.         براي درصدي از دانشجويان روزانه امكانات خوابگاهي دارد) عج(دانشگاه ولي عصر

  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
   3995: صندوق پستي.  جاده ميناب6بندرعباس ـ كيلومتر : شماره تلفن آدرس و -2. شدگان نخواهد داشت  دانشگاه هرمزگان تعهدي در قبال ارائه خدمات خوابگاهي به پذيرفته-1

 www.hormozgan.ac.ir:    نشاني اينترنتي0761-766042-50: تلفن
  دانشگاه هنر ـ اصفهان* 

 www.aui.ac.ir.    نموده استبا توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، اين دانشگاه امكان ارائه سرويس به دانشجويان ورودي جديد در حد مقدورات فراهم 
  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 
 www.tabriziau.ac.ir  :نشاني اينترنتي.  ها آموزشكده فرش واقع در شهرستان هريس خواهد بود  محل تشكيل كالس-2. باشد  اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان مي-1

  دانشگاه هنر ـ تهران* 
 www.art.ac.ir.    باشد ها كرج مي  محل تشكيل كالس برخي از رشته-2.  امكانات خوابگاهي است اين دانشگاه فاقد-1

  دانشگاه ياسوج* 
 www.yu.ac.ir.    باشد دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان پسر و دختر مي

  دانشگاه يزد* 
  www.yazduni.ac.ir :       نشاني اينترنتي.نمايد  مي امكانات خوابگاهي را براي دانشجويان فراهم اين دانشگاه در حد توان،
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  مجتمع آموزش عالي جندي شاپور ـ دزفول* 

 www.jsu.ac.ir.    واگذاري خوابگاه به دانشجويان به صورت محدود و در حد امكانات مجتمع خواهد بود
  مجتمع آموزش عالي مراغه* 
هاي مصوب وزارت علوم،  نامه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين-2. باشد عايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي مي ر-1

 در قبال واگـذاري خوابگـاه دانـشجويي بـه دانـشجويان دوره               با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي اين مجتمع هيچ تعهدي          -3. تحقيقات و فناوري و اين مجتمع را رعايت نمايند        
  .ندارد) شبانه(روزانه و نوبت دوم 

  مدرسه عالي شهيد مطهري ـ تهران* 
  .تهران ـ ميدان بهارستان: آدرس

  مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي و سياسي سپاه ـ قم* 
  .قم ـ ميدان پليس ـ خيابان شهيد محالتي: آدرس

  موزش عالي تعاون ـ تهرانمركز آ* 
  .104تهران ـ خيابان طالقاني ـ جنب سينما فلسطين ـ خيابان شهيد برادران مظفر ـ پالك : آدرس

   ركز آموزش عالي جهرمم* 
  0791-3344445-6:   تلفن و فاكس74135-111: صندوق پستي. جهرم ـ بلوار سپاه:  آدرس مؤسسه-2.  اين مركز تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان پسر ندارد-1

  مركز آموزش عالي فسا* 
  .فسا ـ بلوار معلم: آدرس مؤسسه

  مركز آموزش عالي كازرون* 
  .طالقاني... ا كازرون ـ خيابان آيت:  آدرس-2 .نداردشدگان  به پذيرفته هيچ تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه  اين مركز-1

   سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريمركز آموزش عالي ميراث فرهنگي ـ* 
 ايـن مركـز هيچگونـه تعهـد اسـتخدامي بـراي       -2. هاي دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري استفاده خواهند نمـود              دانشجويان از كمك هزينه تحصيلي و وام       -1

هاي بعد با احراز شرايط الزم به تعداد بسيار محدود با   ندارند و در سال  را  امكان استفاده از خوابگاه ل او  مركز در سال هاي تحصيلي اين شدگان رشته    پذيرفته -3. شدگان ندارد   پذيرفته
  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند تصميم معاونت اموزشي واحد دانشجويي مي

  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان* 
 www.jasbs.ac.ir.    گاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي براي دانشجويان را نخواهد داشتاين مركز به هيچ وجه امكان تامين مسكن، خواب

  مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي هتلداري و جهانگردي سازمان سياحتي * 
    021-22861986:         دورنگار22867029-32-33-35: تلفن. 178قابل بوستان قبا ـ پالك تهران ـ خيابان شريعتي ـ خيابان قبا ـ م: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  )وابسته به جمعيت هالل احمر(مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي هالل ايران * 
 -3. امكانـات بـوده و مؤسـسه تعهـدي از ايـن بابـت نخواهـد داشـت         تسهيالت رفاهي منوط به وجود    -2.  اين مؤسسه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد            -1

هاي جسمي و رواني و   داشتن توانايي-5. باشد  سال تمام مي35 حداكثر سن متقاضيان شاغل و غيرشاغل -4. باشد مسئوليتي از حيث استخدام پذيرفته شدگان بر عهده مؤسسه نمي  
ها و خسارات وارده را   چنانچه دانشجويي به هر دليل ترك تحصيل نمايد يا از دوره اخراج شود، موظف و متعهد است كل هزينه                  -6. عدم نقص عضو مؤثر در كار كارگاهي الزامي است        

، خواهنـد  شـود  ها، در ايامي كه از طرف مؤسسه تشكيل مي شدگان در اين مؤسسه موظف به حضور در تمامي كالس  پذيرفته-7. بر طبق ضوابط و به تشخيص مؤسسه پرداخت نمايد     
بديهي است شاغلين . ( هفتاد درصد از ظرفيت پذيرش مختص شاغلين جمعيت هالل احمر با حداقل دو سال سابقه كار در مراكز ارتوپدي فني جمعيت هالل احمر خواهد بود-8. بود

شـدگان    پذيرفتـه -9. داوطلبان آزاد در اين سهميه جايگزين خواهند گرديـد توانند از سهميه در نظر گرفته شده استفاده نمايند، در غير اين صورت       با كسب حدنصاب نمره قبولي مي     
  .سهميه شاغلين، تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيلي به جمعيت هالل احمر را خواهند داشت

  پذيرند متمركز دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه 
  ـ تهران) دادگستري(دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري * 

علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه واجـد شـرايط                 آزمايشي يها  گروهـ تهران دانشجويان خود را از بين داوطلبان         ) دادگستري(دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري       
  .نمايد هاي آزمايشي مذكور انتخاب مي ضيان هر يك از گروهاختصاصي دانشكده ذيربط باشند، به نسبت متقا

هـاي اسـالمي و       هدف دوره تربيت نيروهاي متقي، متعهد، متخصص بر اسـاس معـارف و ارزش              -1: شرايط و ضوابط دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري در دوره كارشناسي روزانه            
 گزينش عمومي و اخالقي دانشكده، گزينش اختصاصي بوده و از بين -2. هاي قضايي و حقوقي است اي قوه قضائيه در زمينهمباني اصولي، فقهي، حقوقي و قضايي به منظور رفع نيازه

 .دباشـ   طـول دوره تـابع مقـررات و ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـĤوري مـي         -3. پـذيرد    متعهد و معتقد به واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي دانـشجو مـي               داوطلبان مؤمن، 
 سـاعت در هفتـه   40( تحصيل در دانشكده بصورت تمام وقـت اسـت       -5. باشند  گردد مي   نياز از طرف دانشكده عرضه مي        دانشجويان موظف به گذراندن دروسي كه به عنوان پيش         -4

 صورت تخلـف از ادامـه تحـصيل محـروم و موظـف بـه جبـران         توانند شغلي داشته و يا در محل ديگري به تحصيل بپردازند و در              شدگان نمي   و پذيرفته ) تحصيل، تحقيق و كارآموزي   
 برابر مدت تحصيل به قوه قضائيه تعهد محضري بسپارند كه           2شدگان بايد      كليه پذيرفته  -7.  داشتن سالمت جسمي و روحي و نداشتن پيشينه كيفري         -6. خسارت وارده خواهند بود   

 قوه قضائيه بنـا بـه تـشخيص         -8. كند، خدمت نمايند    عدل، در صورت نياز توسط قوه قضائيه در هر محلي كه تعيين مي            پس از فراغت از تحصيل و احراز شرايط الزم از جمله شرط م            
ثناء شدگان را از ابتدا يا پس از گذشتن مدتي از تحصيل به استخدام درآورد كه در اين صورت اين افراد از حقوق پايـه دو قـضايي بـه اسـت           خود ممكن است با وجود شرايطي پذيرفته      

ضـمناً در صـورتيكه دانـشجو    . بنابر اين دانشجويان نبايد در هيچ مؤسسه دولتي و خصوصي استخدام بوده و يا تعهد خدمت بسپارند         . مند خواهند شد    العاده مخصوص قضايي بهره     فوق
هاي نبرد و اسارت بـه حـداكثر سـن     مدت حضور در جبهه.  سال باشد24 نبايد باالتر از 1387 حداكثر سن تا پايان سال     -9. استخدام نشود بر اساس تعهد محضري عمل خواهد شد        

لـذا  . باشـد    مي 15 معدل كل مورد قبول در پايان تحصيالت دانشگاهي براي صدور ابالغ قضايي              -11.  دانشكده تعهدي در قبال دادن خوابگاه به دانشجويان ندارد         -10. شود  اضافه مي 
التحـصيالن    توانـد از فـارغ       قـوه قـضائيه مـي      -12. گـردد   ها اصل مدرك تحويل ذينفع مي       ب مورد نظر كمتر باشد لغو و بعد از اخذ هزينه          تعهد خدمت افرادي كه معدل آنها از حدنصا       

  .  باشد14بايست حداقل  دانشگاهي مي  معدل ديپلم و پيش-13. دانشكده قبل از ورود به دوره كارآموزي قضايي آزمون بعمل آورد
هـاي    شدگان تابع كليه شرايط و ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در رشته              پذيرفته -1): شبانه(علوم قضايي و خدمات اداري در دوره كارشناسي نوبت دوم           شرايط و ضوابط دانشكده     

 تحصيلي و ساير امور رفاهي را به دانشجويان          دانشكده به هيج وجه امكان تامين مسكن، خوابگاه، وام         -2. ها و مؤسسات آموزش عالي خواهند بود        دانشگاه) شبانه(هاي نوبت دوم      دوره
 . نخواهـد داشـت  ) شـبانه ( دانشكده هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشجويان دوره نوبت دوم -4. به روزانه ممنوع است) شبانه( انتقال دانشجويان دوره نوبت دوم       -3. نخواهد داشت 

  . آيد شدگان چند برابر ظرفيت مصاحبه بعمل مي  از پذيرفته-5
   شيراز بورسيه ستاد مشترك ارتش در دانشگاه صنعتي* 

 . شيراز دانشكده برق و الكترونيك دانشگاه صنعتي در   ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش هاي كارشناسي و كارداني بورسيه  داوطلبان رشته و اختصاصي شرايط و ضوابط عمومي
 ايمـان بـه   -3. االصـل بـودن     تابعيت جمهوري اسالمي ايران و عدم سابقه تابعيت بيگانه و ايرانـي            -2.  و التزام به واليت فقيه      متدين به دين مبين اسالم و اعتقاد       -1:  شرايط عمومي 

 يا وابستگي به     عدم سابقه عضويت و    -5.  عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي       -4. انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن              
 . نداشـتن سـوء پيـشينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع ذيـصالح                -7.  عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخـدر            -6. هاي سياسي و الحادي و غيرقانوني       احزاب و گروه  

.  نداشتن معافيت پزشكي از حـوزه نظـام وظيفـه          -9.  برابر قوانين و مقررات ارتش     هاي آموزشي در صورت استعفاء و يا اخراج         هاي دوره    سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه       -8
هاي دوره آموزشـي در صـورت اسـتعفاء و يـا اخـراج برابـر قـوانين و          سپردن تعهد خدمت برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران و تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه              -10

نام و اعالم  التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت  فارغ-12. هاي دولتي و غيردولتي به سازمان) رسمي ـ پيماني ـ آزمايشي  (ي به هر صورت  عدم تعهد خدمت-11. مقررات ارتش
 سـال، گـواهي حـين خـدمت         21 سال، دفترچه آماده به خدمت بدون مهـر غيبـت تـا              20گواهي اشتغال به تحصيل تا      ( روشن بودن وضعيت نظام وظيفه عمومي        -13. تمايل ندارند 

 ).  سال24 سال، كارت پايان خدمت تا 22سربازي تا 
 سـال تمـام و حـداكثر سـن بـراي      18 حداقل سـن   -2. 00/14دانشگاهي در رشته رياضي فيزيك با معدل كل حداقل             داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و پيش      -1: شرايط اختصاصي 

برابـر  )  سانتيمتر165حداقل قد ( داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسب اندام -3.  خواهد بود1/7/87 سال تا تاريخ 24ازي  سال تمام و در صورت انجام خدمت سرب   22داوطلبين  
يـروي   داشتن صالحيت مكتبي، امنيتي و موفقيت در مصاحبه علمي، روانسنجي، تـست ورزش و تحقيقـات الزم بـه تأييـد هيـأت گـزينش ن                 -4. گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا     

 سـال بـوده و   4 سال و در مقطع كارشناسـي  2 مدت تحصيل در مقطع كارداني    -6. روزي  نام و طول تحصيل شبانه       سپردن تعهد مبني بر عدم اختيار تأهل به هنگام ثبت          -5. مربوطه
درجـه گروهبـانيكمي تـا اسـتوار يكمـي و بـراي كارمنـد        (اسالمي ايران  ارائه مجوز از دايره اعزام به مدارس براي كاركنان ارتش جمهوري     -7. شود  پذيرش مي     مردمنحصراً داوطلب   

  ).  سال25حداكثر سن 
التحصيلي با توجه به نيازمندي برابر سهميه بين ستاد مشترك، نيروي زميني، نيروي هوايي و نيروي دريايي ارتـش تقـسيم     داوطلبان استخدام پس از فارغ -1: اطالعات و امتيازات  

مند و ماهيانه مبلغـي بـه         روزي بوده و از كليه امكانات خوابگاه، خوراك، پوشاك، امكانات رفاهي، سرويس اياب و ذهاب بهره                 شجويان در طول مدت تحصيل، شبانه      دان -2. خواهند شد 
مند خواهند  بهره) ويژه نيروهاي مسلح(افزايش % 20التحصيالن از حقوق و مزاياي مطابق نظام هماهنگ پرداخت به عالوه     فارغ -3. عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود      

و ) در مقطـع كـارداني    ( دانشجويان پس از فراغت از تحصيل، ضمن دريافت مدرك كارداني و كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بـه درجـه ستوانـسومي                           -4. شد
 .لكترونيكي ارتش به خدمت مشغول و ترفيعات بعدي آنان برابر قانون ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران خواهـد بـود                     مفتخر و در مراكز مخابراتي و ا      ) در مقطع كارشناسي  (ستواندومي  

  . بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل برخوردار خواهند شد التحصيالن از تسهيالت حكمت كارت،  فارغ-5
  .باشند هاي معظم شهدا، آزادگان، مفقودان و جانبازان در شرايط مساوي از اولويت انتخاب برخوردار مي ه فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، خانواد:تبصره

   .باشد نميدر اين دانشگاه دانشجو  به منزله پذيرشفوق ج شرايط و ضوابط در: نكته مهم
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  پذيرند متمركز دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  بورسيه رشته حقوق ستاد مشترك ارتش در دانشگاه تهران* 

 .دانشگاه تهران در   ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش  و امتيازات پذيرش دانشجو در رشته حقوق بورسيهاصي و اختص شرايط و ضوابط عمومي
  .شرايط عمومي مندرج در قسمت قبل:  شرايط عمومي

 سال تمـام و حـداكثر   18 حداقل سن -2. يهاي رياضي فيزيك، علوم تجربي و يا علوم انسان    دانشگاهي در يكي از رشته       داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و پيش      -1: شرايط اختصاصي 
 165حـداقل قـد     ( داشتن سالمت جـسماني و روانـي و تناسـب انـدام              -3.  خواهد بود  1/7/87 سال تا تاريخ     24 سال تمام و در صورت انجام خدمت سربازي          22سن براي داوطلبين    

 موفقيت در مراحل گـزينش شـامل آزمـون روانـسنجي، مـصاحبه              -4. ي ارتش جمهوري اسالمي ايران    برابر تأييد مركز معاينات پزشكي نيروي زمين      ) 10 از   9سانتيمتر و حداقل ديد     
تمام اين مراحل پس از اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري بر اساس برنامه زمانبنـدي و اسـامي اعـالم شـده از              . (عقيدتي و امنيتي و معاينات پزشكي، ارزيابي فرماندهي و تست ورزش          

درجـه گروهبـانيكمي تـا      ( ارائه مجوز از دايره اعزام به مدارس براي كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران               -5). ش آموزش كشور در مردادماه انجام خواهد گرفت       طريق سازمان سنج  
 داوطلبان بايستي در هنگام انتخاب رشـته،  -7. مايند داوطلبان بايد مجرد باشند و تا آخر دوره بدون اخذ مجوز تأهل اختيار نن       -6).  سال 25استوار يكمي و براي كارمند حداكثر سن        

  .  فرم انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند9كد رشته بورسيه حقوق را حداكثر تا اولويت 
ر و بدون نصب درجه با برخـورداري از  آميز به درجه ستوانسومي مفتخ  ترم موفقيت4 داوطلبان از بدو ورود به استخدام رسمي درخواهند آمد و پس از طي              -1: اطالعات و امتيازات  

 بـه  -2. گردنـد  آميز به اخذ مـدرك كارشناسـي نائـل و بـه درجـه سـتواندومي مفتخـر مـي          ترم موفقيت7حقوق و مزاياي درجه مربوط به تحصيل خود ادامه داده و پس از گذراندن     
التحصيالن در طول خدمت يك باب مسكن مناسب و متعارف مطابق   به فارغ-3. اخت خواهد شددانشجويان در طول مدت آموزش، ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرد

هـاي مـصوب      ضوابط واگذار و همچنين از تسهيالت دفترچه اتكا و دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و برابـر مقـررات موجـود از منـازل سـازماني و وام                                  
جهـت  ) كارشناسي ارشد و دكتـرا (توانند از بورسيه تحصيالت تكميلي  هاي الزم مي هاي ممتاز ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت  دانشجويان رتبه-4. برخوردار خواهند شد 

  .مند خواهند شد هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از امتيازات قانوني بهره  خانواده: تبصره.انجام وظيفه در كادر هيأت علمي استفاده نمايند
  .)باشد ميشرايط خاص متمركز  هاي تحصيلي اين دانشگاه بصورت  پذيرش در رشته(

  ـ نوشهر) ره(بورسيه شركت ملي نفتكش ايران در دانشگاه علوم دريايي امام خميني* 
  وشهرـ ن) ره(هاي بورسيه شركت ملي نفتكش ايران در دانشگاه علوم دريايي امام خميني شرايط و ضوابط رشته

 . ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسـالمي و آمـادگي فـداكاري در راه تحقـق اهـداف آن               -2.  متدين به دين اسالم و تابعيت جمهوري اسالمي ايران         -1: شرايط عمومي ) الف
 نداشـتن عـضويت و هـواداري        -5. مي ايران و رعايت موازين اخالق اسـالمي        التزام عملي به احكام اسالمي و قوانين جمهوري اسال         -4.  اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه        -3

  . نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي-7.  داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه كيفري-6. هاي سياسي ها و سازمان احزاب، گروه
 15 داوطلبان در رشته رياضي فيزيـك بـا حـداقل معـدل كـل ديـپلم متوسـطه                    -2.  صورت خواهد پذيرفت   مردن   پذيرش دانشجو منحصراً از بين داوطلبا      -1: شرايط اختصاصي ) ب

 قبولي در آزمون سراسري پس از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، در مراحل مصاحبه حضوري، گزينش و طب صنعتي                        داوطلبان با توجه به نمره     -3. شوند  برگزيده مي 
 عـدم  -4. پذيرد، شركت نموده و ضمن گرفتن گواهي عدم سوء پيشينه به ترتيب اولويت انتخاب و به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شـد  رت ميكه توسط شركت صو  

) عرشـه (اوطلبـان رشـته دريـانوردي    در ضمن حداقل قد د. باشد داشتن ضعف بينايي، عدم استفاده از عينك طبي با هر شماره، عدم داشتن كوررنگي چشم براي داوطلبان الزامي مي           
. همچنينً هزينه انجام كليه مراحل معاينات پزشكي به عهده داوطلبان خواهد بود         . باشد   سانتيمتر مي  165و برق و الكترونيك     ) موتور(هاي مهندسي كشتي       سانتيمتر و در رشته    170

 .روزي و رايگـان اسـتفاده خواهنـد نمـود     نوشـهر بـه صـورت شـبانه       ) ره(شگاه علوم دريايي امام خمينـي      دانشجويان منتخب پس از جذب، از تسهيالت اقامتي، رفاهي و غذايي دان            -5
 .نمايـد  و همچنين تعهد خدمت دو برابر مدت آموزشي از مزاياي معافيت از خدمت سربازي اسـتفاده مـي                  متقاضيان بايد قادر باشند قبل از ورود به دانشگاه با سپردن وثيقه ملكي               -6
يان در مدت آموزش در دانشگاه از مزاياي دانشجويان بورسيه شركت ملي نفتكش استفاده نموده و عالوه بر دريافت كمك هزينه تحصيلي ماهانه از ساير مزاياي مندرج در       دانشجو -7

دريانوردي از اداره استانداردهاي آموزشي سازمان بنادر و        التحصيل شدن در مدت مقرر و دريافت مدرك شايستگي             دانشجويان پس از فارغ    -8. نامه شركت استفاده خواهند نمود      آئين
  .كشتيراني مراحل استخدامي را در شركت طي خواهند نمود

  المللي دريانوردي آفرين قشم در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار بورسيه شركت ملي نفتكش ايران و مؤسسه بين* 
  المللي دريانوردي آفرين قشم و مؤسسه بينشرايط اوليه پذيرش شركت ملي نفتكش ايران 

  .  عدم ضعف بينايي و عدم داشتن كوررنگي چشم-2.  قبولي در مراحل مصاحبه حضوري، گزينش و طب صنعتي-1 :شركت ملي نفتكش ايران) الف
 ).باشـند   انـد حـائز شـرايط نمـي         ني كه بـه سـن مـشموليت نرسـيده         متقاضيا( داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت غير پزشكي           -1 :المللي دريانوردي آفرين قشم     مؤسسه بين ) ب
  . قبولي در مراحل مصاحبه حضوري-4.  سال23 داشتن حداكثر -3.  داشتن صحت و سالمت پزشكي جسم و روان به تأئيد پزشك معتمد سازمان بنادر و كشتيراني-2
    .)ت خوابگاهي، قادر به تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان غير بورسيه نخواهد بوددانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار با توجه به كمبود امكانا(

  بورسيه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
 جنـسيت   -3. شده در قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران           ان پذيرفته  متدين به دين مبين اسالم يا يكي از ادي         -2.  تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران     -1 :شرايط پذيرش ) الف

 تمام و گواهي    14 دارا بودن ديپلم رياضي فيزيك و يا علوم تجربي با حداقل معدل كل ديپلم                -5.  نداشتن سوء پيشينه به تأييد مراجع ذيربط و عدم اشتهار به فساد اخالق             -4. مذكر
 سال تمام، براي افرادي كه خـدمت سـربازي را انجـام         20اند     حداكثر سن براي كساني كه خدمت سربازي را انجام نداده          -6.  يا علوم تجربي   دانشگاهي در رشته رياضي فيزيك و       پيش
 و نداشـتن    10/10م   ديـد چـش    -8.  دارا بودن تندرستي و سالمت كامل جسمي و رواني به تأييد پزشك معتمد شركت كشتيراني جمهوري اسـالمي ايـران                    -7.  سال تمام  22اند    داده

 در شـرايط مـساوي      -12). متناسب قد و وزن، نداشتن پاي پرانتزي و غيـره         ( داشتن فيزيك بدني متناسب      -11.  سالمت دهان و دندان    -10.  سانتيمتر 170 حداقل قد    -9. كوررنگي
  . باشد هاي معظم شهدا و مفقودين مي اولويت با ايثارگران و خانواده

 000/000/350بـه ميـزان   ) باشـد  زمان شروع تعهد از زمان الحاق به كشتي با سمت افسر مـي (شدگان قبل از شروع تحصيل ده سال تعهد خدمت           پذيرفته از   -1 :شرايط بورسيه ) ب
سن   )  ميليون ريال به صورت وثيقه ملكي و مابقي به صورت سـفته بـا دو نفـر ضـامن معتبـر                     210حداقل  (ريال تضمين   ) سيصد و پنجاه ميليون   ( تعهـد اخـذ خواهـد شـد        بابـت حـ . 
اند پس از اخذ گواهينامه شايستگي دريانوردي جهت طي دوره آموزشي مقدماتي و تخصصي نظام وظيفه به نيروي دريايي ارتش                      شدگاني كه خدمت وظيفه را انجام نداده         پذيرفته -2

هاي تابعه انجام خواهند داد و در پايان ده سـال خـدمت مفيـد     سالمي ايران و يا شركتهاي كشتيراني جمهوري ا جمهوري اسالمي ايران اعزام و مابقي دوره خدمت را بر روي كشتي      
هـاي شايـستگي سـازمان بنـادر و كـشتيراني جهـت اخـذ                 التحصيالن پس از اخذ مدرك كارشناسي ملزم به شركت در آزمـون              فارغ -3. دارند  كارت معافيت دوره ضرورت دريافت مي     

هـاي تحـصيلي و مزايـا برخـوردار           شدگان در طول تحصيل از كمـك هزينـه             پذيرفته -4. باشند  مي) گردند  از سوي شركت به ان سازمان معرفي مي       كه  (الملل  گواهينامه شايستگي بين  
 ناوگان ماهانـه از حقـوق    سال خدمت بر روي10گردد، كه در طي  الحسنه از طرف كشتيراني اعطاء مي       ها به صورت وام قرض      هاي آموزشي و كمك هزينه       كليه هزينه  -5. خواهند بود 

    .)دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، قادر به تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان غير بورسيه نخواهد بود  (.آنان كسر خواهد شد
  ـ نوشهر) ره(بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني* 

  ـ نوشهر ) ره(هاي بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني شرايط و ضوابط رشته
  .باشد  بوشهر مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مي–) ره( شرايط عمومي همان شرايط مربوط به دانشگاه علوم دريايي امام خميني :شرايط عمومي) الف
فرزندان معظم (شوند   برگزيده مي14هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي با حداقل معدل ديپلم يا دوره پيش دانشگاهي  بان از ميان گروه داوطل-1: شرايط اختصاصي ) ب

هـاي سـاحلي هرمزگـان،     كي از استانبايست بومي ساكن ي  داوطلبان مي-3. گيرد  پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي     -2). شهدا از شرط معدل مستثني مي باشند      
ضمناً ). نام در آزمون سراسري خواهد بود       مبناي احتساب سن روز ثبت    ( سال تمام    23 سال سن و حداكثر      17 داشتن حداقل    -4. بوشهر، خوزستان، مازندران، گيالن و گلستان باشند      

 سپردن تعهد خدمت برابر مقـررات       -6.  سانتيمتر قد  170 دارا بودن حداقل     -5. شود  ن آنان اضافه مي   اند مدت خدمت به حداكثر س       داوطلباني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده       
  .)باشد نميدر اين دانشگاه به منزله پذيرش دانشجو فوق درج شرايط و ضوابط : نكته مهم(. هاي ساحلي  سپردن تعهد خدمت در استان-7. نيروي انتظامي

  رت اطالعاتدانشكده اطالعات وابسته به وزا* 
 واجـد شـرايط و ضـوابط      كهعلوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و هنر              آزمايشي يها  مند گروه    عالقه   داوطلبان   خود را از بين      دانشجويان ،  اطالعات   وزارت   به   وابسته   اطالعات  دانشكده

 .نمايد  مي  انتخاب آزمايشي هاي  گروه از يك  در هر متقاضيان   نسبت  مذكور باشند، به  دانشكده اختصاصي
    اطالعات  وزارت  به  وابسته  اطالعات  دانشكده اختصاصي  و ضوابط عمومي شرايط و

  وزارت  برابر ضوابط گـزينش     صالحيت  احراز -3  .ايران   اسالمي   جمهوري   و نظام    فقيه   واليت   به   عملي   و التزام  ات اعتقاد  ، داشتن    ايران   اسالمي   جمهوري   تابعيت -2 .  اسالم   مبين   دين   به  تدين -1
حداقل معـدل    -6.  باشند  اي   يا وزارتخانه    سازمان   و متعهد به     در استخدام    نبايستي   داوطلبان -5 . اطالعات   وزارت   پزشكي   مراجع   تشخيص   به   و جسمي    رواني   از سالمت    برخورداري -4 .اطالعات  

داوطلبـان، بـه      عمـومي   وظيفـه   نظـام    خدمت   سال 2   مدت : تبصره .باشد  مي 1/11/87   تا مورخ    تمام   سال 25  داوطلبان    براي  حداكثر سن  -7. تر باشد    پايين 00/14از  كل ديپلم داوطلبان نبايد     
 دانشجوياني كه سـال اول تحـصيل        -9. ي را در وزارت اطالعات طي كنند      توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سرباز        شدگان دانشكده اطالعات مي     پذيرفته -8. شود  حداكثر سن آنان اضافه مي    

   تمام  اطالعات  در دانشكده تحصيل -11. نمايد  دانشكده براي دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي-10. خود را با موفقيت سپري نمايند به استخدام وزارت اطالعات در خواهند آمد       
 در صورتي كه    -13. باشند   دنيا مي    زنده  هاي  از زبان    يكي  فراگيري   به   ملزم،      تحصيل   مدت  طول در   مقطع كارشناسي    دانشجويان -12). حصيل، تحقيق و امور فوق برنامه      ساعت ت  42(   است  وقت

 مورد   كارشناسي گواهينامه ،  تعهدات  و انجام  تحصيالت  مدت  از اتمام  پس نشجويان دا به -14. پذيرفته شدگان از تحصيل انصراف دهند، بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند
   .گردد  اعطاء مي فنĤوري  و ، تحقيقات علوم  وزارت تاييد
  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 

  :  جمهوري اسالمي ايرانشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و همچنين اطالعات و امتيازات دانشكده صدا و سيماي
.  داوطلب در شروع تحصيل متعهد به انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در دانشكده خواهـد بـود               -2.  داوطلب بايد مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد           -1
سمي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كه حداقل داراي سه سـال سـابقه كـار                  در مورد همكاران ر   : تذكر)  به بعد  1362متولدين مهرماه   ( سال تمام    25 حداكثر سن    -3

 موفقيت در آزمون مصاحبه علمي و تخصصي و گزينش سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي                     -4. يابد   سال افزايش مي   30باشند، حداكثر سن به     ) به تشخيص سازمان  (مفيد  
جانبازان عزيز با توجه به ضوابط مربوط و نيز شرايط خاص سازمان صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران          (ه گواهي مركز بهداشت سازمان       برخورداري از سالمت كامل ب     -5. ايران

ارداني فنـي   نيمـسال تحـصيلي و در رشـته كـ    8هاي كارشناسي كارگرداني تلويزيـون و كارشناسـي تلويزيـون و هنرهـاي ديجيتـال        مدت تحصيل در رشته -6). انتخاب خواهند شد  
هاي جديد آموزشـي دانـشكده صـدا و            با توجه به برنامه    -8. التحصيالن مدرك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري اعطا خواهد شد              به فارغ  -7. باشد   نيمسال مي  4الكترونيك  

 دانشجويان در طول مدت تحـصيل از كمـك هزينـه            -9. باشند  هاي آموزشي زبان مي     سيما، دانشجويان از آموزش ويژه زبان انگليسي برخوردار خواهند بود و موظف به گذراندن دوره              
در صـورت  : 2تبصره . التحصيالن دانشكده نخواهد داشـت   سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي براي استخدام فارغ           : 1تبصره  . مند خواهند بود    تحصيلي بهره 

   .هاي كشور تعيين خواهد كرد الن دانشكده توسط سازمان صدا و سيما، اين سازمان محل خدمت ايشان را بر اساس نياز مراكز خود در سطح استانالتحصي بكارگيري و استخدام فارغ
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  پذيرند متمركز دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  هاي كشور مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور وابسته به شركت مادر تخصصي فرودگاه* 

  دي و فرودگاهي كشورهاي هوانور شرايط و ضوابط عمومي مركز آموزش
 ملتـزم بـه     -3.  مسلمان و معتقد و ملتزم به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران                        -2.  تابعيت جمهوري اسالمي ايران    -1

 عدم اعتياد بـه مـواد     -6. هاي غيرقانوني به تشخيص مراجع ذيصالح       رگونه وابستگي به گروه    عدم ه  -5.  فاقد هرگونه سابقه سوء كيفري و اخالقي اعم از فسق و فساد            -4. احكام اسالمي 
  .... مخدر و 

  هاي هوانوردي و فرودگاهي كشور  شرايط و ضوابط اختصاصي مركز آموزش
 بـراي  -2. گيـرد  مي است و پذيرش دانشجو به صورت متمركز انجام مـي دارا بودن ديپلم رياضي ـ فيزيك الزا ) مقاطع كارداني و كارشناسي( تعمير و نگهداري هواپيما   براي رشته-1

 براي رشته كارداني مراقبت -3. گيرد رشته كارداني الكترونيك هواپيما دارا بودن ديپلم رياضي ـ فيزيك و يا ديپلم برق الزامي است و پذيرش دانشجو نيز به صورت متمركز انجام مي 
داشتن سالمت جسمي و رواني به تاييـد پزشـك   ) ج. گيرد متمركز صورت مي پذيرش دانشجو به روش ) ب. ي ـ فيزيك و يا علوم تجربي الزامي است دارا بودن ديپلم رياض) الف: پرواز
 آمـوزش كـشور اعـالم    ش نهايي دانشجو پس از آزمون كتبي و انجام مراحل گزينش و مصاحبه علمي ـ تخصصي از بين اسامي سه برابر ظرفيت بـه سـازمان سـنجش     پذير) د. هوايي

) و. هاي شرق و جنوب كشور و يا با صالحديد سازمان مربوط در هر يـك از نقـاط كـشور             ارائه تعهد رسمي محضري مبني بر خدمت دو برابر مدت تحصيل در فرودگاه            )     ه. خواهد شد 
زمان استفاده از خوابگاه دانشجويي بـراي دانـشجويان مقـاطع كـارداني دو تـرم                 حداكثر   -4. دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي در شرايط مساوي حق تقدم خواهند داشت            

تهـران ـ فرودگـاه مهرآبـاد ـ خيابـان       :  آدرس-6. باشـند   دانشجويان دوره شبانه مجاز به استفاده از خوابگاه دانشجويي نمـي -5. باشد  ترم تحصيلي مي4تحصيلي و مقطع كارشناسي 
  .)باشد متمركز مي اين دانشگاه بصورت  تحصيلي هاي دررشته پذيرش( www.catc.ac.ir  :   نشاني اينترنتي66019426:   دورنگار021-66019442-3: لفن ت13445-418صندوق پستي . معراج

  دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران* 
كه واجد  علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني   آزمايشييها گروهمند   خود را از بين داوطلبان عالقهدانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران دانشجويان

  .نمايد هاي آزمايشي مذكور انتخاب مي شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده ذيربط باشند، به نسبت متقاضيان هر يك از گروه
 :  براي داوطلبان جديدالورود  ايران  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي  انتظامي علومگاه نشدا و امتيازات  اختصاصي  و شرايط و ضوابط عمومي

عدم سابقه عـضويت يـا    -3  . فقيه  مطلقه  واليت بهالتزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد         -2. عملي به دين مبين اسالم       اعتقاد و التزام   -1 :  شرايط عمومي  )الف
  از   محروميت   به   محكوميت   عدم -6 .كيفري   سوءپيشينه   نداشتن -5  .ايران   اسالمي   جمهوري  تابعيت -4. هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسالمي ايران         وابستگي به احزاب و گروه    

   كـه   داوطلبـاني  ضـمناً .) خواهـدبود   سراسري  در آزمون نام  روز ثبت  سن   احتساب  بنايم (  تمام   سال 23 و حداكثر    17   حداقل   داشتن -8 .  مواد مخدر    اعتياد به    عدم -7  . دولتي  خدمات
  مـورد    با خـدمت     متناسب  جسمي  و   رواني   كامل   سالمت   داشتن -9.   خواهد شد    اضافه   آنان   حداكثر سن    به  عمومي   وظيفه   خدمت   قانوني  اند مدت    داده   را انجام    عمومي   وظيفه  خدمت

 .هاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام  عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه-10 .ناجاكل    تاييد بهداري بهنظر 
  .تظـامي  ان  نيـروي   برابـر مقـررات    تعهـد خـدمت    سـپردن -2.  سانتيمتر بـراي داوطلبـان زن  160 و  مرد  داوطلبان  سانتيمتر قد براي 170   حداقل  دارا بودن  -1 :  شرايط اختصاصي  ) ب
   داراي  كه  و نيز كارمنداني  و استوار دومي  يكمي گروهباناند، در طول درجات  به استخدام نيروي انتظامي درآمده   متوسطه  دوره پايانانتظامي كه با مدرك    ) رسمي(كاركنان پايور    -3

 . نماينـد   شـركت و كارشناسـي       كـارداني    دوره   ورودي  تواننـد در مـسابقه      مياشتن ساير شرايط الزم     در صورت د   باشند     داشته   سن  سال 27حداكثر   و   بوده   متوسطه   دوره   پايان  مدرك
باشند و مـدرك تحـصيلي ديـپلم دارنـد در درجـه افـسري خـدمت         كاركنان ناجا كه داراي مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي غير مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري مي              -4

دانشگاهي براي   حداقل معدل كل ديپلم يا دوره پيش-5 .هاي كارداني و كارشناسي شركت نمايند توانند در مسابقه ورودي دوره منداني كه وضعيت مشابه دارند مينمايند و نيز كار مي
 داوطلبـان بايـد     -6. باشـند   شرط معدل مـستثني مـي      فرزندان معظم شهدا از      :تبصره. باشد   تمام مي  14 تمام و براي مقطع كارداني       16هاي آزمايشي در مقطع كارشناسي        كليه گروه 

.  الزامي است4 و 3در خصوص صالحيت داوطلبان اشاره شده بندهاي » عس«و » حفا« استعالم از -7. شرايط عمومي اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را دارا باشند      
  . كاركنان ناجا الزامي استنام براي  موافقت نامه كتبي از يگان خدمتي مربوط جهت ثبت-8
. مند خواهند شد     دانشجويان ضمن دريافت ماهانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي از امكانات رفاهي، خوابگاه، پوشاك، غذا، دفترچه اتكا و خدمات درماني بهره                      -1: امتيازات) ج
 .از وام خريد مسكن يا يك باب مسكن ملكي و همچنين ساير امتيازات متعلقـه برخـوردار خواهنـد شـد                     پرسنل در طول خدمت برابر اساسنامه بنياد تعاون ناجا و مقررات مربوط              -2
التحصيالن مقطع كارشناسي و كارداني ضمن دريافت مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ترتيب به درجات ستوان دومي و ستوان سـومي نائـل و                                فارغ -3

هاي تحـصيلي     در رشته ) در مقاطع باالتر  (التحصيالن مقاطع كارشناسي و كارداني علوم پايه انتظامي            ادامه تحصيل فارغ   -4. ان برابر قوانين و مقررات ناجا خواهد بود       ترفيعات بعدي آن  
  .باشد پذير مي مصوب و مورد نياز ناجا با رعايت مقررات مربوط امكان

  تهران ـ   و توانبخشي  بهزيستي  علوم دانشگاه* 
 واجـد    كـه علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني   آزمايشييها مند گروه  عالقه  داوطلبان  از بين متمركز    در رشته نيمه   خود را      دانشجويان   و توانبخشي    بهزيستي   علوم  دانشگاه

  .نمايد  مي  مذكور انتخاب  آزمايشي هاي گروه از  هريك  در  متقاضيان  نسبت باشند، به  مذكور  گاه دانش شرايط و ضوابط اختصاصي
   كامـل   برخورداري-4 .  سال25  حداكثر سن -3 . ايران  اسالمي   جمهوري   نظام  اعتقاد به  -2 . كشور   رسمي   از اديان    و يا يكي     اسالم   مبين   دين  اعتقاد به  -1 : ضوابط اختصاصي  شرايط و   

ايـن دانـشگاه در خـصوص ارائـه خوابگـاه بـه              -7  . اختـصاصي    در مـصاحبه     موفقيت -6 . دانشجو   گزينش   مركزي   هيات   بررسي   طبق  موميع   صالحيت  داشتن -5 .  جسماني  از سالمت 
  .)باشد متمركز مي هاي تحصيلي اين دانشگاه بصورت  پذيرش در رشته( .دانشجويان مسئوليتي ندارد

  شهيد باهنر كرمانتهران و رياضي دانشگاه  دانشگاه ولوژي بيوتكن)PH.D (  پيوسته  دكتراي  تحصيليهاي  رشته* 
   نـسبت    بـه    تجربـي    و علـوم     رياضـي و فنـي       علـوم    آزمايـشي   هـاي   مند گروه    عالقه   داوطلبان   خود را از بين      دانشجويان ،  بيوتكنولوژي   پيوسته   دكتراي   تحصيلي  در رشته تهران    دانشگاه

و دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجويان رشته دكتراي پيوسته رياضي را از بين داوطلبان گـروه آزمايـشي رياضـي و فنـي انتخـاب                           مذكور  آزمايشي  هاي   ازگروه  يك  در هر   متقاضيان
 . نمايد مي

 :  و رياضي بيوتكنولوژي )D.PH(   پيوسته  دكتراي  تحصيليهاي    دانشجو در رشته ضوابط پذيرش شرايط و
  :باشند  شرايط ذيل از  يكي ، حائز عالي  آموزش  به  ورود بر شرايط عمومي  عالوه بايد   دوره اين  ورود به  اوطلباند )PH.D(    پيوسته ايدكتر  نامه آيين مطابق

  در  قبـول   قابـل  نـصاب   حـد   با رعايت  علمي  امتيازات  ترتيب  بهو منحصراً  ذيربط     آزمايشي  هاي   در گروه    سراسري  در آزمون )  كارنامه  اساس  بر   سهميه  نظر گرفتن   در  بدون (500 تا   1  هاي   رتبه  دارندگان -1
  .پـرورش   و  آمـوزش   وزارت  معرفـي بـه  مربـوط،   در رشـته )  طـال   مـدال  دارنـدگان ( كـشور   آمـوزي    دانـش    المپيادهاي   برگزيدگان -2 .  سهميه   هرگونه   در نظر گرفتن     و بدون    انتخابي  رشته   مربوط به   دروس

 بـا تاييـد     خـوارزمي   جـشنواره   و برگزيدگان  وپرورش   آموزش   وزارت   معرفي  به   نقره   مدال  اند و دارندگان     نموده   طال كسب    مدال   در آن    كه  اي   غيراز رشته   هايي   در رشته   پذيرش    طال براي    مدال   دارندگان - 3
   پـذيرش  -4   انتخـابي   رشـته   مربوط بـه     در دروس    قبول   قابل  نصاب  حد   ذيربط و با رعايت      آزمايشي   در گروه    سراسري   در آزمون  1000 تا   1   علمي   رتبه   شرط كسب   به  صنعتي  و   علمي   پژوهشهاي  سازمان
  .گيرد  مي  صورت  آنان  تحصيلي  سوابق و بررسي   از مصاحبه  پس  داوطلبان نهايي

   آموزش عاليها و مؤسسات رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه* 
علوم رياضي و فني، علوم تجربي و          آزمايشي يها  مند گروه    عالقه   داوطلبان   از بين  87-88  تحصيلي    سال   براي   ورزشي   و علوم    بدني   تربيت   در رشته    عالي   آموزش   و مؤسسات  ها  دانشگاه

  :پذيرند  دانشجو مي  ذيل  جدول  شرح  به  آزمايشي هاي  از گروه مند از هريك  عالقه  متقاضيان نسبت   واجد شرايط، بهعلوم انساني
  .هاي تحصيلي دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت آموزش و پرورش در بخش دوم از فصل دوم اين دفترچه راهنما درج گرديده است شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته

   كشور  عالي  آموزش سساتؤها و م دانشگاهو دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي    ورزشي  و علوم  بدني  تربيت هاي  رشته شرايط و ضوابط اختصاصي
   بـه    عملي   آزمون  نمره -3. باشند  مي مستثني) قد( در مورد مذكور       ملي   تيم  قهرمانان -2  . باال  سانتيمتر به  158   خواهران   باال و براي     سانتيمتر به  165  برادران    قد براي    طول  حداقل -1

  ).هفت دهم (10/7  ديد چشم  حداقل-4.  خواهد شد  اعمال  نهايي  در گزينش2  با ضريب   درس  يك عنوان
  ها و موسيقي نظامي ارتش جمهوري اسالمي ايران رشته نوازندگي ساز ايراني و جهاني دانشگاه* 

   و عملي  نظري  بر مباني  تسلط الزم و همچنين)   ضربي  سازهاي  استثناي به (  ايران  سنتي  موسيقي  از سازهاي  يكي  به زم، تسلط ال  ايراني موسيقي   نوازندگي   در رشته  -1 :  عملي   و آزمون   مصاحبه
 و    نظـري    بر مبـاني     تسلط الزم   و همچنين )  ي ضرب   سازهاي   استثناي  به (  سمفونيك   موجود در اركسترهاي     از سازهاي    بر يكي   ، تسلط الزم     جهاني موسيقي   نوازندگي   در رشته  -2.  ايراني  موسيقي

  . است  برخوردار درسي6   استعداد از ضريب  آزمون  به  نسبت  رديف خواهد شد و اجراي  ارزيابي   شنوايي هاي توانايي  ساز و استعداد نوازندگي ، عملي  آزمون  و در مصاحبه -3   . جهاني  موسيقي عملي
   :پذيرش دانشجو در رشته موسيقي نظامي در ارتش جمهوري اسالمي ايرانشرايط و ضوابط و امتيازات 

 ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه -3. االصل بودن  تابعيت جمهوري اسالمي ايران و ايراني-2.  متدين به دين مبين اسالم-1 :شرايط عمومي) الف
 عدم سابقه عـضويت و يـا وابـستگي بـه     -6.  عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي-5.  عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران   -4. تحقيق اهداف آن  

 نداشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام -9. ر اعالم مراجع ذيصالح نداشتن سوء پيشينه كيفري براب-8.  عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر-7. هاي سياسي احزاب و گروه
  .وظيفه

 داشتن  -2. برابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران          )  سانتيمتر 165حداقل قد   ( داشتن سالمت رواني و جسماني و تناسب اندام          -1 :شرايط اختصاصي ) ب
 روشن بودن وضعيت -4. 1/7/1387 سال تا تاريخ 24 سال و در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي 22 سال تمام و حداكثر سن 18 حداقل سن -3. شگاهيمدرك تحصيلي ديپلم و پيش دان

 ). سـال  24 و كارت پايان خدمت تـا         سال 22 سال، گواهي حين خدمت سربازي تا        21 سال، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت تا           20گواهي اشتغال به تحصيل تا      (نظام وظيفه عمومي    
التحـصيالن    فـارغ -7. هاي دولتي و غيردولتـي   به سازمان ) رسمي، پيماني و آزمايشي   ( عدم تعهد خدمت به هر صورت        -6. نام و اعالم تمايل ندارند       دارندگان كارت معافيت پزشكي حق ثبت      -5

 ارائه مجوز از دايره اعزام به مدارس براي كاركنان -9. داوطلبان بايد مجرد باشند و تا آخر دوره بدون اخذ مجوز تأهل اختيار ننمايند -8. نام و اعالم تمايل ندارند مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت
روانـسنجي، مـصاحبه عقيـدتي و       آزمون  :  موفقيت در مراحل گزينش شامل     -10).  سال 25درجه گروهبان يكمي تا ستوان يكمي و براي كارمندان حداكثر سن            (ارتش جمهوري اسالمي ايران     

  ).تمامي اين مراحل پس از اعالم نتايج اوليه كنكور و بر اساس برنامه زمانبندي و اعالم شده از طريق سازمان سنجش آموزش كشور. (امنيتي و معاينات پزشكي، ارزيابي فرماندهي و تست ورزش
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  پذيرند متمركز دانشجو مي ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
آميز به درجه ستوان سومي مفتخر و بدون نصب درجه با برخورداري از حقوق و مزايـاي    ترم موفقيت4هند آمد و پس از طي     دانشجويان از بدو ورود به استخدام رسمي درخوا        -1: امتيازات) ج

در طول مدت آموزش  به دانشجويان -2. گردند آميز به اخذ مدرك كارشناسي نايل و به درجه ستوان دومي مفتخر مي  ترم موفقيت7درجه مربوط به تحصيل خود ادامه داده و پس از گذراندن 
التحصيالن در طول مدت خدمت يك باب مسكن مناسب و متعارف مطابق ضوابط واگذار و همچنين از تسهيالت   به فارغ-3. ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهد شد 

 خـانواده معظـم شـهدا،      :تبـصره . هاي مصوبه برخوردار خواهند شد      قررات موجود از منازل سازماني و وام      دفترچه اتكا و دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و برابر م                 
ي تواننـد از بورسـيه تحـصيالت تكميلـ          هـاي الزم مـي      هاي ممتاز ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مـساعدت            دانشجويان رتبه  -4. مند خواهند شد    جانبازان و آزادگان از امتيازات قانوني بهره      

  .جهت انجام وظيفه در كادر هيأت علمي استفاده نمايند) كارشناسي ارشد و دكترا(
  ها و مؤسسات آموزش عالي سازي دانشگاه هاي تحصيلي نقاشي و ارتباط تصويري و همچنين رشته مجسمه رشته* 
  .واهد شد خ محاسبه) 4 (  با ضريب  عملي  پروژه ، درس سازي مجسمهمتمركز  نيمه   رشته در گزينشـ 
 چنـد برابـر    شدگان  معرفي  در رديف  كه پذيرد و داوطلباني  مي متمركز انجام  نيمه  روش  به  عالي  آموزش ها و مؤسسات   دانشگاه  ارتباط تصويري   و   نقاشي  هاي   دانشجو در رشته    پذيرشـ  

  درسطراحـي صـنعتي،   ،   و ارتباط تـصويري   نقاشي هاي  رشته  در گزينش  عملي آزمون.  نمايند شركت)   تشريحي  آزمون (  عملي  گيرند، بايد در آزمون      مذكور قرار مي    هاي   رشته  ظرفيت
  . گردد  مي محاسبهدر گزينش نهايي  4  ضريب  با  خواهد بودكه طراحي

  
   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه

   كشور آموزش   سنجش  سازمان فورماتيك آمار و ان آموزشكده* 
      46تهران ـ ميدان هفت تير ـ خيابان مفتح شمالي ـ كوچه نوري اسفندياري ـ پالك :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد-1

  021-88326966: تلفن
  )  غيرانتفاعي-ي غيردولت ( الدين  اصول دانشكده* 

  :شرايط و ضوابط اختصاصي
  :شعبه تهران) 1
 دانـشجوياني كـه معـدل    -2. شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهنـد بـود  % 15 يا باالتر باشد از پرداخت 5/18دانشگاهي آنان  شدگان كه معدل كتبي ديپلم نظام قديم و پيش        پذيرفته -1

الدين تهران و قم هيچگونه امكانات خوابگـاهي بـراي ارائـه بـه                دانشكده اصول  -3. شهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواهند بود         % 15التر باشد از پرداخت      يا با  5/19نيمسال تحصيلي آنان    
  021-22711599 و 22716603: تلفن.  12واب كاشاني ـ پالك ميدان قدس ـ خيابان شهيد باهنر ـ خيابان شهيد مصطفي مقدسي ـ كوچه شهيد ن:  آدرس دانشكده تهران-4. دانشجويان ندارد

  :شعبه دزفول) 2
شدگان نهايي ايـن      با توجه به اهداف عاليه اين دانشكده در جهت اعتالء و گسترش فرهنگ قرآني، پذيرفته               -2. مند خواهند بود   شدگان نهايي از امكانات رفاهي خوابگاه و تغذيه بهره          پذيرفته -1

. شوند مند مي شهريه مصوب  بهره% 25هاي ادبيات عرب و فقه و حقوق اسالمي از تخفيف ويژه تا  شهريه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و در رشته% 40هاي ويژه تا  يفدانشكده از تخف
  .  جنوبي ـ روبروي مصالي دزفول ـ جنب ورزشگاه شهيد ناحي)ره(خيابان امام خميني:  آدرس دانشكده دزفول-4. هاي ويژه برخوردار خواهند شد  دانشجويان ممتاز از تخفيف-3

  0641-3220324:    دورنگار3221663: تلفن
  ـ شهرري) ع(ـ وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظيم)  غيرانتفاعي-غيردولتي (دانشكده علوم حديث * 

 www.hadith.ac.ir      021-55952524-6:    تلفن18935-377: صندوق پستي). ع(تهران ـ شهرري ـ جنب حرم مطهر حضرت عبدالعظيم: آدرس و شماره تلفن دانشكده
   غيرانتفاعي معارف قرآني ـ اصفهان-دانشكده غيردولتي * 
انشجويان حائز شـرايط، وام     گيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي به د          در شهريه وابسته، تخفيف در نظر مي      % 40 اين دانشكده براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط تا سقف            -1

تواننـد بـه سـاختمان         عالقمندان براي كسب اطالعـات بيـشتر مـي         -4. استفاده نمايند ) منزل استيجاري (توانند از خوابگاه       دانشجويان غير بومي مي    -3. تحصيلي تعلق خواهد گرفت   
 www.icqt.ac.ir: ، دانشكده معارف قرآني اصفهان و يا پايگاه اينترنتـي دانـشكده بـه نـشاني    مركزي دانشكده واقع در اصفهان، بزرگراه شهيد خرازي، ابتداي خيابان شهيدان غربي      

  . تماس حاصل نمايند)  خط12 (0311-3372020هاي  مراجعه و يا با شماره تلفن
  ـ مشهد)  غيرانتفاعي-غيردولتي  () ع( رضا  امام دانشگاه* 
هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخـت شـهريه ثابـت اولـين نيمـسال                     يا بيشتر باشد و رشته     19م آنان   دانشگاهي يا ديپل     داوطلباني كه معدل دوره پيش     -1

 تـأمين  -3.  شهريه ثابت نيمسال بعـد معـاف خواهنـد بـود    %50و % 75، %100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي( دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته     -2. معاف خواهند بود  
  .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. باشد خوابگاه دانشجويي ويژه خواهران با هزينه شخصي زير نظر حوزه معاونت فرهنگي مي

  0511-8426038 و 8448620-30: تلفن
    اصفهانـ)  غيرانتفاعي-غيردولتي (   بهائي شيخدانشگاه * 
: آدرس و شماره تلفن دانـشگاه      -2. اه براي دانشجويان شهرستاني، ستاد اسكان دانشجويان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين خوابگاه در سطح شهر انجام خواهد داد                    اين دانشگ  -1

   www.snbu.ac.ir:      آدرس اينترنتي0311-6816760-6: تلفن.    اصفهان ـ شهر جديد بهارستان ـ بلوار بهشت ـ نبش خيابان فرشته
  تهران ـ وابسته به جهاد دانشگاهي)  غيرانتفاعي-غيردولتي (دانشگاه علم و فرهنگ * 
 درصد شهريه ثابت برخـوردار  40 تا 20 نامه از تخفيف  دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر سال تحصيلي طبق آئين           -2.  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد         -1

تهران ـ فلكه دوم صادقيه ـ بلـوار    :  آدرس و شماره تلفن دانشگاه-4. باشد  محل دانشكده هنر اين دانشگاه در شهرك غرب ـ خيابان ارغوان ـ خيابان گلستان يكم مي  -3. خواهند بود
  www.usc.ac.ir       021-44238171-5:        تلفن13145-871: صندوق پستي.      ـ خيابان بهاراشرفي اصفهاني ـ نرسيده به پل اتوبان شهيد همت ـ خيابان پارك 

  ـ بابل)  غيرانتفاعي-غيردولتي  (  مازندران  و فنون  علوم دانشگاه* 
 www.ustmb.ac.ir : آدرس سايت اينترنتي0111-2291205-9: تلفن.    بابل ـ خيابان شيخ طبرسي ـ خيابان آزادي ـ دفتر مركزي: آدرس و شماره تلفن دانشگاه

  المللي چابهار ـ چابهار  غيرانتفاعي بين-دانشگاه غيردولتي * 
ـ ) عج(تهران ـ خيابان ولي عصر :       آدرس و تلفن دفتر مركزي0545-4444401-5: تلفن.  چابهار ـ منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار ـ تراس هشت   :آدرس و شماره تلفن دانشگاه

  www.iuc.ac.ir:       نشاني اينترنتي021-88788892-4:  تلفن19395-6361: صندوق پستي. 15باالتر از ميرداماد ـ بلوار شهيد ستاري ـ شماره 
    آملـ   شمال  غيرانتفاعي-غيردولتي  مؤسسه آموزش عالي* 
 كل كشور از پرداخت كل شهريه       1000 دانشجويان با رتبة زير      -2. يمسال تخفيف ويژه ارائه خواهد شد      به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت امناء مؤسسه در هر ن               -1

 اين مؤسسه هيچگونه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن             -3.  باشند  شهريه ثابت معاف مي   % 50 كل كشور از پرداخت      3000 تا رتبه    1000ثابت معاف و از رتبه      
سـه   ــ ) آمل ـ تهـران   ( هراز  جاده5كيلومتر ـ    آمل شهرستانـ   مازندران : مؤسسهو شماره تلفن   آدرس -4. اقع در مؤسسه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد آورددانشجو و

    www.shomal.ac.ir:  آدرس اينترنتي مؤسسه2122720-21 و  2203710: تلفن.   ـ طرح پرديس شمال) ع( ... عبدا امامزادهراهي 
  ـ قم)  غيرانتفاعي-غيردولتي (مفيد   دانشگاه* 
  0251-2925761)  خط8: (تلفن.   قم ـ ميدان مفيد:  آدرس و شماره تلفن دانشگاه-2. شود اي در نظر گرفته مي هاي ويژه  براي دانشجويان ممتاز تخفيف-1

   هيدانشگا جهاد  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش اتمؤسس* 
 درصـد   40 تـا    20نامه تخفيف از      دانشجويان رتبه اول تا سوم هر سال تحصيلي طبق آيين          :  غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي   -شرايط و ضوابط عمومي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي         

  . در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
 اين شعبه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد، اما براي دانشجويان بـه               :د دانشگاهي اصفهان   غيرانتفاعي جها  -شرايط و ضوابط اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيردولتي         

  .باشد صورت محدود خوابگاه استيجاري وجود دارد كه تأمين هزينه آن به عهده دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه مي
خوابگاه براي دانشجويان بـه صـورت اسـتيجاري و پرداخـت هزينـه توسـط خـود                   :تفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر    غيران -شرايط و ضوابط اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيردولتي         
  .دانشجويان و بر اساس اولويت و ظرفيت واگذار خواهد شد

را ) خواهران و بـرادران   (ان، اسكان دانشجويان     اين شعبه از طريق خوابگاه خودگرد      : غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان    -شرايط و ضوابط اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيردولتي         
  .نمايد بر اساس اولويت و ظرفيت تأمين مي

 : غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي-ات آموزش عالي غيردولتي  مؤسس درسآ
 0311-3804855 و 6  :تلفن. ت آب و برق اصفهانمجتمع صنع 2كيلومتر ـ ) جاده تهران(ـ بلوار آزادگان    اصفهان  صنعتي دانشگاهفلكه از   باالترـ   اصفهان: اصفهان شعبه
  0131-3234091-3  تلفن).   برق  اداره روبري( گاز  فلكهـ    رشت:  رشت شعبه
  053282-50800 -2  : تلفن.   بنزين  پمپ روبرويـ   مرتضي  بلوار سيد ـ كاشمر:)خراسان ( كاشمر شعبه
  0811-2521521-2529753  :تلفن  .50   پالكـ  جهاد دانشگاهي  كوچهـ   كاشاني ...ا  بلوار آيتابتداي  ـ   شريعتي چهارراهخيابان شريعتي ـ  ـ   همدان:  همدان شعبه
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   غيرانتفاعي آبا ـ آبيك قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .آبيك قزوين ـ ميدان آزادگان ـ شهرك قدس ـ جنب اداره ثبت اسناد و امالك:  آدرس مؤسسه
  ها ـ همدان  غيرانتفاعي آباداني و توسعه روستا-آموزش عالي غيردولتي مؤسسه * 
 مؤسـسه  -2. از شهريه ثابت نيمسال بعـدي تخفيـف منظـور خواهـد شـد         % 10و  % 15،  %20هاي اول تا سوم در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب               براي دانشجويان ممتاز رتبه    -1

همدان ـ ميدان جهاد ـ چهارراه عارف ـ كوچه : آدرس و شماره تلفن مؤسسه -3. ذاي دانشجو ندارد، البته در اين زمينه تالش خواهد كردهيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و غ
   0811-8232090-2: تلفن.  كيوان

   غيرانتفاعي آباده ـ آباده-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0751-3238929:   دورنگار2339479: تلفن. 4 ـ پالك 60وي سازمان تأمين اجتماعي ـ كوچه ـ روبر) ره(آباده ـ خيابان امام خميني: آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0711-6209511: تلفن.      16ـ كوچه )  علي دلواري رئيس( متري اول 20شيراز ـ شهرك گلستان ـ : آدرس و تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه-موزش عالي غيردولتي مؤسسه آ* 
   0441–3828351 و3827771:   تلفن201اروميه ـ بلوار شهيد باهنر ـ روبروي مجتمع فرهنگي شمس ـ شماره :  آدرس مؤسسه و شماره تلفن

   غيرانتفاعي آفاق ـ اروميه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  57155-1915صندوق پستي . 77استادان ـ روبروي دانشگاه اروميه ـ جنب اداره كل اوقاف و امور خيريه ـ پالك اروميه ـ خيابان : آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي آفرينش ـ بروجرد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  2622582:    تلفن94بروجرد ـ خيابان عالمه بحرالعلوم ـ پالك : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي آمل ـ آمل-الي غيردولتي مؤسسه آموزش ع* 
استان مازنـدران ـ   :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. گيرد  به دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم تخفيف شهريه تعلق مي-2.  براي دانشجويان اين مؤسسه خوابگاه فراهم شده است-1

  0121-2240484: تلفن.  فرجپور ـ كوچه سازماني ـ نبش كوچه 64شهرستان آمل ـ بلوار مدرس ـ آفتاب 
   غيرانتفاعي آيندگان ـ تنكابن-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0192-5373956ـ8: تنكابن ـ شيرود ـ خزركنار  تلفن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري ـ ابهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
استان زنجان ـ شهرسـتان ابهـر ـ خيابـان      :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. اندازي نموده است  دانشجويان را از قبيل خوابگاه در حد مطلوب راه اين مؤسسه امكانات رفاهي براي-1

  0242-5240920:       دورنگار5240923-5: تلفن.   متري پرديس ـ جنب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان18طالقاني ـ خيابان 
   غيرانتفاعي احرار ـ رشت-وزش عالي غيردولتي مؤسسه آم* 
 خوابگـاه بـراي دانـشجويان    -2. شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بـود % 50و % 75، %100 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از      -1

ـ چهارراه هالل احمـر ـ جنـب بانـك     ) ره(رشت ـ خيابان امام خميني : آدرس و شماره تلفن مؤسسه -3خواهد شد دختر شهرستاني در حد محدود و با پرداخت هزينه مربوط فراهم 
  0131-3245802:  دورنگار3245800-1: تلفن.  صادرات مركزي

   غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 اين مؤسسه هيچگونه تعهـدي بـراي   -2. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي% 25تا % 100تبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب از    در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه ر         -1

شهريه ثابـت و متغيـر       همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص تخفيف            -3. تهيه خوابگاه ندارد اما همكاري الزم در تأمين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد نمود               
: تلفـن .  استان مازندران ـ شهرستان ساري ـ بلوار خـزر ـ روبـروي ششـصد دسـتگاه ـ نـبش كوچـه تـوانير           :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. فرزندان و همسران شهداء و ايثارگران

   0151 - 3212103 و 3214126
   غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
% 50 باشـد از پرداخـت   19 تا   18 داوطلباني كه معدل دوره كارداني آنان        -2.  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند بود                 -1

 دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانـشگاهي حـائز              -3.  از پرداخت كامل شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند بود          19شهريه ثابت و دارندگان معدل باالتر از        
 آدرس و شـماره تلفـن   -5. دهـد   مؤسسه به خواهران پذيرفته شده در قبال دريافت هزينه خوابگـاه دانـشجويي تخـصيص مـي                 -4. رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد       

 www.adiban.ac.ir     0232-4239082 -87: شماره تلفن.  دانشگاهگرمسار ـ ميدان انقالب ـ ابتداي خيابان : مؤسسه
   غيرانتفاعي ارس ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .المللي تبريز  جاده تهران ـ محل نمايشگاه بين5تبريز ـ كيلومتر : آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي ارشاد ـ دماوند-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
.  مؤسسه هيچگونه تعهدي در رابطه با تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد          -2. باشد  ل دانشجويان دختر در تهران و محل تحصيل دانشجويان پسر در شهرستان دماوند مي              محل تحصي  -1

دماونـد ـ گيالونـد ـ ابتـداي بلـوار       ): واحد برادران ( آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. اورد هاي خصوصي داراي مجوز رسمي بعمل مي لكن، همكاري الزم را در معرفي آنان به خوابگاه
تهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان ابوريحان ـ خيابان شهداي ژاندارمري ـ نرسيده به خيابان فلسطين ـ ): واحد خواهران( دفتر مركزي تهران 0221-5232328-9: شهيد رجايي ـ تلفن

 www.ershad-damavand.ac.ir :   نشاني اينترنتي021-66482606 -7:  تلفن40پالك 
   غيرانتفاعي ارم ـ شيراز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .303شيراز ـ بلوار ستارخان ـ پالك : آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي اسرار ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0511-8682294 و 8681706 و 8682227:    تلفن1067ـ پالك ) مقابل هتل پارس( تربيت  و بلوار49آباد  آباد ـ بين وكيل مشهد ـ بلوار وكيل: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي اسوه ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 متري عماد ـ پالك 18ن نوربخش ـ نبش تبريز ـ شهرك ياغچيان ـ خيابا: آدرس و شماره تلفن مؤسسه -2. را دارد) پسرانه و دخترانه( مؤسسه امكان واگذاري خوابگاه دانشجويي -1
  0411-3842021:    دورنگار3853880:   تلفن51696-77133: كدپستي. 2

   غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0584-2411001-4:      تلفـن 182 پـالك  ــ ) 14كوچـه  (خراسـان شـمالي ـ بجنـورد ـ خيابـان طالقـاني شـرقي ـ نـبش كوچـه شـهيد صـفدري              : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

ir.ac.bihe.www    * غيرانتفاعي اقبال الهوري ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي   
  0511-8210075-6تلفن .  مشهد ـ بلوار پيروزي ـ سرافرازان ـ ابتداي خيابان رهايي: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي *     غيرانتفاعي البرز 
   0282 – 2574044 و 5: قزوين ـ شهر  محمديه ـ تلفن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي الغدير ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
تبريز ـ جاده ائل گلي ـ فلكه گلشهر ـ خيابان سازمان آب    :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  است از تأمين خوابگاه براي دانشجويان معذور87-88 اين مؤسسه در سال تحصيلي -1

  0411-3822203:       دورنگار3822208:      تلفن51668-98691: ـ ويال شهر ـ انتهاي خيابان گلها ـ كدپستي
  اي ـ تهران  غيرانتفاعي الكترونيكي رايانه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 ـ ابتـداي خيابـان يـازدهم ـ مؤسـسه       1/1ـ شهرك والفجر ـ خيابـان   ) ايرانشناسي( غربي64تهران ـ ميدان ونك ـ خيابان شيخ بهايي جنوبي ـ خيابان    : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   www.Iran-VU.com:     نشاني اينترنتي021-88065327 و 88065322: ـ تلفن و دورنگار) شركت سپهرانديشه (4آموزشي صالحين ـ طبقه 

   غيرانتفاعي الكترونيكي نورطوبي ـ تهران-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هاي تحصيلي مختلـف بـه مبـاني كـامپيوتر، سيـستم       انجام خواهد شد، لذا داوطلبان بايستي در رشته     ) اي  رايانه(با توجه به اينكه آموزش در اين مؤسسه منحصراً بصورت الكترونيكي            

تهران ـ ميدان هفتم تير ـ ابتداي خيابان مفتح شـمالي ـ خيابـان شـهيد        :آدرس و شماره تلفن مؤسسه.  تسلط كافي داشته باشندWordوز، كاربري اينترنت و واژه پرداز عامل ويند
 www.nooretouba.org:      نشاني اينترنتي021 -88823723: تلفن.    ـ طبقه اول94پور ـ شماره  ماليري

  ـ اصفهان) عج( غيرانتفاعي المهدي-زش عالي غيردولتي مؤسسه آمو* 
آدرس و  -2 . اين مؤسسه در زمينه تهيه خوابگاه حداكثر تالش خود را بعمل خواهـد آورد -2.  دانشجويان ممتاز هر رشته از تخفيف ويژه در پرداخت شهريه برخوردار خواهند بود             -1

  0311-6508280: تلفن.  اهد ـ خيابان سعادتشهر ـ بلوار ش اصفهان ـ سپاهان: شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي الوند ـ همدان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  528همدان ـ خيابان طالقاني ـ پالك : آدرس مؤسسه
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  )فوالدشهر( غيرانتفاعي امين ـ اصفهان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
و % 50 براي فرزندان شاهد و جانبازان بـيش از  -2. ابگاه دخترانه و پسرانه مستقل به مؤسسه با شرايط خاص اقدام نموده است            اين مؤسسه در قبال اخذ اجاره نسبت به تأمين خو          -1

 گرفته شـده  در نظر% 20 به نفرات اول تا سوم هر ترم در هر رشته تحصيلي به عنوان پاداش آموزش و تحصيل تخفيف تا      -3. آزادگان تخفيف شهريه خاصي در نظر گرفته شده است        
 .هـاي جنـگ تحميلـي نيـز تخفيـف ويـژه داده خواهـد شـد         به باال و همسران شهدا و رزمندگان با بـيش از يـك سـال سـابقه حـضور در جبهـه       % 25 به آزادگان، جانبازان     -4. است

. تخفيف در هر ترم در نظر گرفته خواهـد شـد          % 20رعايت نمايند تا     دانشجوياني كه رفتار اسالمي و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و مقررات خاص مؤسسه را                    -5
 ـ ساختمان سابق 20 ـ يونيت A2اصفهان ـ فوالدشهر ـ محله :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-7.  فرزندان تحت پوشش كميته امداد واجد شرايط تخفيف در نظر گرفته شده است-6

  0335-2636161: شركت عمران ـ  تلفن
   غيرانتفاعي انديشمند ـ الهيجان-وزش عالي غيردولتي مؤسسه آم* 
  .الهيجان ـ كاشف شرقي ـ خيابان تربيت معلم ـ ميدان سلمان فارسي:  آدرس مؤسسه-2. باشد  اين مؤسسه دو خوابگاه براي خواهران با تمام امكانات رفاهي مي-1

   0141-2222071-4: تلفن
  ي انديشه ـ جهرم غيرانتفاع-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0791-2228644 و 2228710: تلفن .   متري انديشه25استان فارس ـ جهرم ـ بلوار معلم ـ خيابان :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  دارا بودن خوابگاه براي خواهران-1
   غيرانتفاعي ايران زمين ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .شهيد آقابابايي ـ خيابان معراجاصفهان ـ اتوبان : آدرس مؤسسه
  )بابل( غيرانتفاعي ايرانيكا ـ اميركال -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 بابل ـ شهر اميركال ـ كمربندي ـ نبش خيابان چمران:  آدرس مؤسسه
  يزد غيرانتفاعي ايساتيس ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  . ـ محل سابق مجتمع دين و دانش12يزد ـ بلوار اميركبير ـ كوچه : آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي ايوانكي ـ ايوانكي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ايـوانكي ـ جـاده    :  آدرس و شماره تلفن  مؤسـسه -2. گردند  دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار مي-1

  0232ـ4621262 و 3: تلفن)  كيلومتري تهران50(آباد   بعد از شريفخاوران ـ
   غيرانتفاعي باختر ـ ايالم-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
. د منظور خواهـد شـد     شهريه ثابت همان ترم به عنوان تخفيف شهريه براي ترم بع          % 10و  % 20،  %30 در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب                 -1
ايـالم ـ خيابـان عـدالت ـ جنـب       :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. گيرد  تأمين خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر غير بومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان صورت مي-2

  0841-3350901 و 2: تلفن.   دادگستري كل استان
   بزرگمهر ـ اصفهان غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0312-5722325: تلفن.     بزرگراه كاوه شهرگز ـ بلوار معلم7اصفهان ـ كيلومتر :  آدرس و تلفن مؤسسه-2. شود  شرايط اختصاصي خوابگاه توسط شوراي اسالمي اولياء اعالم مي-1

   غيرانتفاعي بصير ـ آبيك قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0282-2894858: تلفن.  ـ خيابان مصلي غربي) ره(قزوين ـ آبيك ـ بلوار امام خميني : مؤسسهآدرس و شماره تلفن 

   غيرانتفاعي بعثت ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ـ رتبـه  % 50رتبه اول : ريه برخوردار خواهند بود    باشد به شرح ذيل از تخفيف شه       17 نداشته و معدل آنها باالي       12 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ورودي به شرط آنكه نمره زير              -1

كرمـان ـ چهـار راه احمـدي ـ      :  آدرس و شماره تلفن مؤسـسه -3.هاي خودگردان فراهم است   شرايط براي معرفي دانشجويان اين مؤسسه به خوابگاه-2%  30ـ رتبه سوم % 40دوم 
   www.besat.ac.ir     0341ـ2224490: لفنخيابان احمدي غربي ـ سه راه اسفندياري ـ نبش كوچه هتل صحرا  ت

  شهر اصفهان شاهين غيرانتفاعي بنيان ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 13 ـ پالك 12اصفهان ـ شاهين شهر ـ خيابان مخابرات غربي : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي بهار ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 ايـن مؤسـسه امكانـات    -2.  درصد شهريه ثابت تخفيف داده خواهـد شـد  30 و 50 ، 70هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب   مسال تحصيلي به رتبه    در پايان هر ني    -1

  12هد ـ كوي دانشگاه ـ خيابان باهنر ـ پالك    مش:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. ها را بعمل خواهد آورد هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خوابگاهي ندارد اما مساعدت
  0511-8815100 و 8763302تلفن 

   غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  www.baharan.ac.ir:    نشاني اينترنتي0171-5522588 و 5523871: تلفن.    2 ـ پالك 84گرگان ـ بلوار نهارخوران ـ عدالت : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي بهمنيار ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0341-2110119:   تلفن. كرمان ـ بلوار جمهوري اسالمي ـ روبروي دانشكده فني:  و شماره تلفن مؤسسهآدرس 

   غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه و غذا نـدارد الكـن در              -2. نامه از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد          ال تحصيلي طبق آئين    دانشجويان رتبه اول تا سوم هرس      -1

: تلفـن . 4 و 2ن ـ بـين گلـستان    ــ خيابـان گلـستا   20مشهد ـ خيابان دانشگاه ـ دانشگاه   :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. ها بعمل خواهد آمد حد امكان اقدامات الزم در اين زمينه
  0511-8517505:  دورنگار8514548 و 8598477 و 8514549

   غيرانتفاعي پارس ـ مهر فارس-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
استان فارس :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. اي در شهريه برخوردار خواهند شد  نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف ويژه-2.  مؤسسه خوابگاه دانشجويان را تأمين خواهد كرد-1

 www.pars.ac.ir:        نشاني اينترنتي0782-6523200-1:       تلفن74451-113: صندوق پستي.       ـ شهرستان مهر ـ شهر مهر ـ بلوار فاطميه
   پارسا ـ بابلسر  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
بابلـسر ـ بلـوار شـهيد شـهيد      :  آدرس و شماره تلفـن مؤسـسه  -2. گيرد بگاه دانشجويي است الكن اسكان دانشجويان از طريق خوابگاه خودگردان صورت مي اين مؤسسه فاقد خوا-1

  0112 – 5239301 - 5252147تلفن .   11پور ـ پالك  شريفي ـ خيابان شهيد كهن ـ كوچه شهيد محمد حسين
  يرانتفاعي پاسارگاد ـ شيراز غ-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
شيراز ـ ميدان مطهري ـ ابتداي قدوسي شـرقي ـ     :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. شدگان تهيه خواهد كرد المقدور خوابگاه خصوصي دانشجويي براي پذيرفته  اين مؤسسه حتي-1

  8328881: بست دوم ـ تلفن  ـ سمت چپ ـ بن68كوچه جنب بانك تجارت ـ كوچه شماره 
   غيرانتفاعي پرتو ـ زاهدان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي  *

 . ـ درب اول سمت چپ3زاهدان ـ بلوار معلم ـ جنب مجتمع آموزشي انديشه ـْ بلوار بزرگمهر ـ بزرگمهر :  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 تهيه خوابگاه و تأمين مـسكن در  -2.  درصد برخوردار خواهند شد30 و  40 ، 50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب          يمسال تحصيلي طبق آئين    دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ن       -1

ـ ) ره(كنار ـ خيابان امام خميني  ـ شهرستان بابلسر ـ شهر فريدون   استان مازندران:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. حد مقدورات براي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است
  01125667241-3: تلفن.    خيابان جهاد

    قزوينـ   ايران  صنايع  پژوهش  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
   انتهايـ  تهران: دفتر مركزي 0281 - 2566694 و 5لفن  ت34688پالك . ـ روبروي تربيت بدني) عج(عصر اي ـ نرسيده به ميدان ولي  خامنه... ا  ـ بلوار آيت قزوين :   مؤسسه آدرس -1

  021-2082888 -9:  تلفن  .4   پالكـ بلوار بهزاد ـباد آ  سعادت
   پويش ـ قم غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 

  0251-2921686:  تلفن. 68 متري صدوق ـ خيابان پنجاهم ـ پالك 45قـــم ـ خيابان : آدرس مؤسسه
  چالوس  پويندگان ـ غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه *

  ).2ساختمان شماره  (7 ـ پالك 9و دانش ) 1ساختمان شماره  (51 ـ پالك 6 شهريور ـ جنب اداره پست ـ خيابان شهيد جنتي ـ دانش 17چالوس ـ خيابان : آدرس مؤسسه
  لپايگان غيرانتفاعي پيام ـ گ-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 در صـورت فـراهم شـدن امكانـات          -2. تخفيف در شهريه ثابت همان ترم برخوردار و در ترم بعد منظور خواهد شـد              % 30و  % 40،  %50هاي اول تا سوم به ترتيب          دانشجويان رتبه  -1

  0372 -3229776-7: ـ كوچه بيست و ششم ـ تلفن) ع(مام حسينگلپايگان ـ خيابان ا:  آدرس و تلفن مؤسسه-3. باشد خواهران دانشجو در اولويت مي) خودگردان(خوابگاهي 
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   غيرانتفاعي تابران ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0511-8936404 الي 6:   تلفن87 ـ پالك 3آباد ـ بعد از دانشجو ـ خيابان دانشجو  مشهد ـ بزرگراه وكيل: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي تابناك ـ المرد-ولتي مؤسسه آموزش عالي غيرد* 
:  آدرس و شماره تلفـن مؤسـسه       -3.  خوابگاه در طول دوره تحصيل براي كليه دانشجويان دختر و پسر           -2). ترجيحاً ترم اول  ( حداقل يك ترم خوابگاه رايگان براي كليه دانشجويان        -1

  0782-5224996-7: تلفن. فارس ـ المرد ـ بلوار شهيد مطهري
   غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان-وزش عالي غيردولتي مؤسسه آم* 
بـا ارائـه    ) همـسر و فرزنـدان آنهـا      (هاي معظم شهدا و جانبازان         اعطاي تخفيف به خانواده    -2. باشد   جداگانه براي خواهران و برادران مي      خودگردانهاي     اين مؤسسه داراي خوابگاه    -1

تاكـستان ـ خيابـان امـام     :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. يژه براي شاگردان رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمال آن در ترم بعد اعطاي تخفيف و-3. مدارك معتبر از مراجع ذيصالح
   0282-5222547:      تلفن34817-46417: كدپستي.     بهمن شمالي22ـ نبش خيابان ) دخانيات( بهمن22 چهارراه ـ ) ره(خميني

   غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .بخش ـ ساختمان قبلي بنياد شهيد قائمشهر ـ خيابان جويبار ـ كوچه شهيد روشن: آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي تميشان ـ بهشهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .  متر باالتر از پمپ بنزين كوهستان300 بهشهر ـ – جاده نكا 3بهشهر ـ كيلومتر :  آدرس مؤسسه

  )مازندران( غيرانتفاعي توحيد ـ گلوگاه -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0152 -6229911-4: روبروي رستوران اكبرجوجه مركزي ـ تلفن) ع(استان مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ بلوار امام رضا: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  توس ـ مشهد   غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
آبـاد ـ خيابـان شـهيد      مشهد ـ بلـوار وكيـل   :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. هاي اول تا سوم هر سال در هر رشته تخفيف در شهريه ترم بعد داده خواهد شد  به دانشجويان رتبه-1

  0511-8817241: تلفن).   سرنبش (9 ـ پالك 2باهنر ـ شهيد باهنر 
  جابربن حيان ـ رشت  نتفاعي غيرا- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
تخفيـف شـهريه    % 10و  % 15،  %20 در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب                 -2.  اين مؤسسه خوابگاه دانشجويان خواهر را تأمين خواهد نمود         -1

گيالن :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه     -4. يه ثابت و متغير فرزندان و همسران شهداء و ايثارگران          همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص تخفيف شهر           -3. داده خواهد شد  
  0131-2250239 و 2228119:   تلفن48ـ رشت ـ خيابان سعدي ـ نرسيده به سه راه معلم ـ جنب بانك تجارت، پالك 

   جامي ـ دليجان غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .يجان ـ خيابان دانشگاهدل: آدرس مؤسسه

   جواد ـ يزد غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0351-8233730: تلفن.  ـ بلوار شهيدان اشرف ـ خيابان جواد) جانباز(يزد ـ صفائيه ـ ميدان اطلسي : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   جهاد دانشگاهي ـ اهواز غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0611-3345372-4  : تلفن.  نور  پيام  دانشگاه  جنبـ  بلوار پرديسانتهاي  ـ   گلستانجاده  ـاهواز: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   جهاد دانشگاهي ـ كرمانشاه غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0831-8246767 و 8: لفنت. بهمن22كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   جهاد دانشگاهي ـ يزد غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0352-7274010-13  :تلفن.                          ـ ميدان چادرملو  اردكانشهرستان :  مؤسسه اردكان شعبهآدرس و شماره تلفن 
  0352-3622941 و 3623741: تلفن    .             ) ره(  خميني  امام خيابان  ـ اشكذرشهرستان:  مؤسسه اشكذر شعبهآدرس و شماره تلفن 

  0351-8216799-8211070: تلفن.                   يزد ـ بلوار اميركبير ـ كوچه هشتم اميركبير: آدرس و شماره تلفن شعبه يزد مؤسسه
   غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  WWW.hafez.ac.ir    0711-2349419 نمابر 2349420-23: تلفن. ـ درب اول سمت چپ29ـ كوچه ) چهارراه بنفشه(شيراز ـ خيابان استقالل : شماره تلفن مؤسسهآدرس و 
   غيرانتفاعي حكمت ـ قم-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .قم ـ كهك ـ جنب مسجد جامع ـ محل مدرسه فاطميه: آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي حكمت رضوي ـ مشهد-سه آموزش عالي غيردولتي مؤس* 

   0511 - 8817730: تلفن.  ـ مقابل بيمارستان فارابي4 و 2آباد ـ بلوار كوثر ـ كوثر  مشهد ـ بلوار وكيل: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 براي دانشجويان خواهر تا حد امكان خوابگاه خودگردان واگـذار خواهـد        -2. هر رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف ويژه در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود               دانشجويان ممتاز    -1

   0171-4420907 و 4428560:  ـ تلفن15گرگان ـ كوي افسران ـ خيابان اول ـ كوچه اول شرقي ـ پالك :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. شد
   غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .81 و 73 ، 55 ، 53بجنورد ـ خيابان طالقاني شرقي ـ جنب اداره گاز ـ نبش كوچه گل مريم ـ پالك :  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي خاوران ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .شـهريه ثابـت اولـين نيمـسال تحـصيلي معـاف خواهنـد بـود        % 50 يا بيشتر باشد و در اين مؤسسه پذيرفته شوند از پرداخـت          18شگاهي آنان   دان   داوطلباني كه معدل دوره پيش     -1
ظـور تـأمين خوابگـاه     اين مؤسسه بـه من  -3. شهريه ثابت ترم بعد معاف خواهند بود      % 20و  % 30،  %50 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از                -2

 ـ 4ـ بلوار تربيت شمالي ـ فالحي) ع(آباد ـ بزرگراه امام علي مشهد ـ قاسم:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. نمايد دانشجويي با هزيه شخصي دانشجو در حد توان همكاري الزم را مي
   0511-5226295: تلفن. بعداز زائرسراي نيروي دريايي

   غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد-تي مؤسسه آموزش عالي غيردول* 
 خوابگـاه   -2. شهريه ثابت نيمسال بعد، معاف خواهند بود      % 50و  %75،  %100به ترتيب از    ) شامل دو نيمسال تحصيلي   ( دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي             -1

 بسيجيان فعال با معرفي كتبي      -3. و در حد امكان تأمين خواهد شد      )  معاون دانشجويي و فرهنگي    زير نظر حوزه  (دانشجويي براي خواهران مجرد غير بومي با هزينه شخصي دانشجو           
: 1ساختمان شـماره  ) 4-1: ها  ها و آزمايشگاه ها و كارگاه  محل تشكيل كالس-4. شهريه ثابت معاف خواهند بود  % 20نواحي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي، از پرداخت          

سـاختمان  ) 4-3. مشهد ـ بزرگراه خاتم ـ آسيابي ـ بعد از سه راه شاهد ـ جنب كارخانه شـهيد ايـران      : 2ساختمان شماره ) 4-2.  9آباد ـ بلوار انديشه ـ خيابان انديشه    سممشهد ـ قا 
-6636904: تلفـن ).   صـورت خواهـد گرفـت   3اختمان شماره  در محل س87-88نام كليه دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي  ثبت: تذكر. (77مشهد بلوار معلم ـ معلم  : 3شماره 

6610024-6637110-0511   
   غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
حمودآباد ـ خيابـان آزادي ـ    مازندران ـ شهر ساحلي م :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. هاي ساحلي تالش خواهد كرد  مؤسسه در حد امكانات و ارائه تسهيالت مسكن در شهرك-1

  0122 ـ 7740490 ـ 7740510: تلفن.    روبروي پارك الله
   غيرانتفاعي خوارزمي ـ نور-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .دانشگاهي عالمه حلي نور ـ خيابان امام خميني ـ جنب مركز پيش:  آدرس مؤسسه
  مشهدـ    خيام  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزشمؤسسه* 
در ) بـا اخـذ هزينـه   ( تأمين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختـر  -2.  در پايان هر ترم تحصيلي دانشجويان رتبه اول و دوم بر اساس مصوبات، مشمول تخفيف شهريه خواهند شد                -1

  91897-37178: كدپستي.    1   شهيد فالحيـر گ لش شهركـ آباد  قاسم ـمشهد  : مؤسسهو شماره تلفن   آدرس -3.  نفر500هاي متعلق به مؤسسه با ظرفيت  خوابگاه
   0511-6621777 و 6635777  :تلفن
   غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ز هر رشته و براي دانـشجويان خـانواده محتـرم     تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتا-2. ، دارد)وابسته به بخش خصوصي و خودگردان مخصوص خواهران  ( مؤسسه امكانات خوابگاه     -1

   32ـ پالك ) كوچه بانك مسكن(ـ كوچه شهيد فرض مهدي ) بلوار شمالي(مدرس ... ا قزوين ـ بلوار آيت:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. شاهد و جانبازان
  0281-3341882 و 3349677:   تلفن34138-19518: كدپستي

  پژوهان ـ اصفهان  غيرانتفاعي دانش-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0311-2676673 و 2673951 و 2641090 و 2641180:    تلفن63ـ كوچه مهستان ـ پالك ) مشتاق دوم(اصفهان ـ خيابان سلمان فارسي : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   غيرانتفاعي دانشستان ـ ساوه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .ان سرداران شهيد ـ مسجد كوثرساوه ـ ميد:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي دانشوران ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  548تر از دانشكده پرستاري ـ روبروي ساختمان چشم پزشكي حكيمان نور ـ پالك  تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ پائين: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  0411-5548159 و 5548302:  تلفن
   غيرانتفاعي دنا ـ گچساران-سه آموزش عالي غيردولتي مؤس* 

  .4 و 3 شمالي ـ پالك 15گچساران ـ كوي كاركنان دولت ـ كوچه : آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
و % 100هاي اول تا سوم تخفيف شهريه معادل  در هر نيمسال تحصيلي در هر رشته به رتبه. (شود  به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط آموزشي اين مؤسسه تخفيف ويژه داده مي-1

الهيجـان ـ ميـدان كـاج ـ بلـوار شـهيد        :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3.  داشتن خوابگاه براي كليه دانشجويان-2. شود تخفيف داده مي% 40و به نفرات اول هر گروه % 50و % 70
  0141-2245500:    تلفن90مطهري ـ پالك 

   غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0311-2647383-5:  تلفن220اصفهان ـ خيابان مشتاق دوم ـ بين پل بزرگمهر و پل غدير ـ نبش كوچه آسيا ـ پالك : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   ـ بابل غيرانتفاعي راه دانش-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
بابـل ـ بلـوار جانبـازان     :  آدرس و شـماره تلفـن مؤسـسه   -3. باشد  اين مؤسسه براي دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه قايل مي-2. باشد  اين مؤسسه داراي خوابگاه دانشجويي نمي-1
  0111-2222005 و 2292000 و 3250485 و 6       تلفن 3نشاني ـ بهاران  نرسيده به ميدان آتش) كمربندي غربي(

   غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشت-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هـاي موجـود در     مؤسسه در حد امكانات براي اسكان دانشجويان غير بومي در خوابگاه-2.  به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط مؤسسه در هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي شود  -1

  6و2هـاي   رشت ـ خيابان نامجو ـ روبروي استاديوم ورزشي شهيد عضدي ـ كوچه شـهيد محـسن نظـري ـ شـماره        : نشاني مؤسسه -3. د آوردسطح شهر همكاري الزم را بعمل خواه
  .باشد  مي0131-3220172و3220171-3220169: تلفن
   غيرانتفاعي راهيان نور ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ساري ـ بلوار پاسداران ـ خيابـان ارم ـ     :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. نمايد اي تهيه مسكن دانشجويان به ويژه خواهران نهايت همكاري را مي اين مؤسسه خوابگاه ندارد، اما بر-1

   0151-2234755: ـ تلفن2كوچه پرديس 
   غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0411-3334093 و 3334120: تلفن.   ـ خيابان توانير ـ نرسيده به گل پارك ـ جنب پارك نظامي) عج( كوي ولي عصرتبريز ـ: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
    قزوين ـ رجاء  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزشمؤسسه* 
 بـراي ورزشـكاران   -3. شـود  اي داده مي ت مؤسسه هر نيمسال تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررا-2. باشد  اين مؤسسه فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي مي      -1

ـ خيابان نوروزيان ـ جنب خوابگاه  ) ره(قزوين ـ بلوار امام خميني :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. شود اي در نظر گرفته مي حائز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه
   0281-3677101-10: تلفن. المللي دانشگاه بين

   غيرانتفاعي رحمان ـ رامسر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0192-5228630 و 5228230:  تلفن46915-161: صندوق پستي. ـ جنب اداره پست) ع(رامسر ـ ميدان انقالب ـ روبروي بيمارستان امام سجاد: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  سمنان رشد دانش ـ  غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .سمنان ـ بلوار مولوي ـ خيابان فرمانداري ـ پشت شركت برگ: آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 ـ روبروي  6تبريز ـ شهرك ارم ـ منطقه   : ؤسسه آدرس و شماره تلفن م-2.  خوابگاه دانشجويي واگذار نمايد87-88 اين مؤسسه آمادگي دارد كه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي -1

  2312777:  دورنگار2312712:  تلفن51479-46713: كدپستي. 1كتابخانه عالمه اميني ـ كوي بهشت 
   غيرانتفاعي رفيعا ـ نائين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  83916666: تينائين ـ خيابان مسجد جامع ـ مركز آموزش دكتر شريعتي ـ صندوق پس: آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0192-4230050-2تلفن .  تنكابن ـ  اول جاده كمربندي از طرف شرق جاده پسر كاليه بزرگ: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلـي مؤسـسه در هـر نيمـسال از     -2.  ورات بوده و از طريق همكاري بخش خصوصي تأمين خواهد شد     تعهد خوابگاه در حد مقد     -1

  234انـك رفـاه ـ پـالك     ــ روبـروي سـاختمان فرمانـداري ـ جنـب ب      ) استانداري سـابق (زنجان ـ خيابان شهداء  :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3.  مند خواهندشد تخفيف ويژه بهره
  0241-5260172 و 5254441: تلفن
   غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
أت مؤسس در  به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي هي-2. ها در حد مقدورات براي دانشجويان كه هزينة آن توسط دانشجو تأمين خواهد شد  معرفي به خوابگاه-1

  0151-3407100-2: تلفن.  ساري ـ ميدان دوم سلمان فارسي ـ روبروي خيابان شهيد كاكويي:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. هر نيمسال تخفيف ويژه داده خواهد شد
   غيرانتفاعي زاگرس ـ كرمانشاه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .اي فعلي ز آموزش فني و حرفهكرمانشاه ـ سه راه حافظيه ـ مرك: آدرس مؤسسه
  )ساوه ( غيرانتفاعي زرنديه ـ زرنديه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0256-5223037: تلفن.  استان مركزي ـ شهرستان زرنديه ـ خيابان امام ـ خيابان ابوذر:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. باشد  اين مؤسسه فاقد خوابگاه مي-1

   غيرانتفاعي زرينه ـ خوي-يردولتي مؤسسه آموزش عالي غ* 
 .هاشم ـ ميدان امام خميني  ـ جنب بيمارستان قمربني45خوي ـ خيابان :  آدرس مؤسسه

  ـ شيراز  غيرانتفاعي زند -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0711-6268663-4: تلفن.    نشجو ـ روبروي درب غربي باغ ارمشيراز ـ بلوار دا:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. باشد  امكانات خوابگاه براي خواهران فراهم مي-1

   غيرانتفاعي سارويه ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 بر اساس ضوابط و مصوبه  به دانشجويان ممتاز-2. تواند از خوابگاه استفاده نمايد باشد و دانشجو با پرداخت اجاره مي      مؤسسه داراي خوابگاه استيجاري براي خواهران و برادران مي         -1

شهريه ثابت در % 20 يا باالتر باشد از پرداخت 18دانشگاهي آنان  شدگان كه معدل كتبي ديپلم قديم و پيش  پذيرفته-3. اي ارائه خواهد شد هيأت مؤسسه در هر نيمسال تخفيف ويژه
  0151-2269839-2290001:  تلفن2عصر  ير مازندراني ـ خيابان شهيد عبوري ـ خيابان وليساري ـ خيابان ام:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. نيمسال اول معاف خواهند بود

   غيرانتفاعي ساريان ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .باشد اي خوابگاه مجهز خودگردان مي اين مؤسسه دار-2.  به دانشجويان ممتاز نفرات اول تا سوم بر اساس ضوابط آموزشي اين مؤسسه تخفيف ويژه در شهريه داده خواهد شد-1
   0151-2252461-5: تلفن .   ـ جنب دفتر نظارت شوراي نگهبان) ره(ساري ـ دروازه بابل ـ خيابان رازي ـ روبروي بيمارستان امام خميني :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3

   غيرانتفاعي سبز ـ آمل-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
شهريه ثابت به دانشجوياني كه اين مؤسـسه را بـه عنـوان انتخـاب اول خـويش            % 10 تخفيف   -2. گيرد   آزمون سراسري تعلق مي    1000هاي زير      ثابت به رتبه   تخفيف شهريه % 50 -1

 مؤسسه داراي خوابگاه -4. دهد  را تخفيف مي درصد از شهريه ثابت ترم بعد10 و 20، 30هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب            مؤسسه به دانشجويان رتبه    -3. گيرد  اند، تعلق مي    برگزيده
: تلفـن .  33ــ رضـوان   ) ع(آمـل ـ خيابـان امـام رضـا     :  آدرس و شـماره تلفـن مؤسـسه   -5. كند ريزي مي باشد و براي اسكان دانشجويان پسر، برنامه دختران با اجاره بهاي مناسب مي

  0121-3240046و7
  ن ـ اردبيل غيرانتفاعي سبال-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  5514441و3: اردبيل ـ خيابان دانشگاه ـ مقابل نيروي انتظامي ـ تلفن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي سپاهان ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   6504155: تلفن) 1تعاون ( ـ 2شهر ـ بلوار غدير ـ انتهاي تعاون  اصفهان ـ سپاهان: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   غيرانتفاعي سپهر ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0311-4485628-9:   تلفن13االسالم ـ پالك  بست شيخ بست ـ سمت چپ ـ بن چهارراه تختي ـ ابتداي خيابان عبدالرزاق ـ اولين بن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي سجاد ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 دانشجويان رتبه اول و دوم هـر نيمـسال در           -2. شود  شهريه ثابت در ترم اول تحصيلي تخفيف داده مي        % 50 باشد   19 به كليه دانشجوياني كه معدل ديپلم سه ساله آنها بيشتر از             -1

برداري نخواهد بود و لي ستاد اسكان مؤسسه در   قابل بهره1387 سال  خوابگاه اين مؤسسه در-3. شهريه ثابت برخوردار خواهند شد% 60 تا 20هر گرايش و در هر ورودي از تخفيف 
:   كدپـستي 57 و يا مـشهد ـ بلـوار سيدرضـي ـ سيدرضـي       62مشهد ـ بلوار ايرج ميرزا ـ ايرج ميرزاي   :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. نمايد تأمين مسكن دانشجويان همكاري مي

 www.sadjad.ac.ir:  نشاني اينترنتي0511-6072541)  خط8 (6029000:   تلفن91375-4664:  صندوق پستي48848-91881
   غيرانتفاعي سراج ـ تبريز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هاي اول تا سوم و حافظان   به دانشجويان رتبه-2. هاي آن توسط دانشجويان تأمين خواهد شد پذير است و كليه هزينه  خوابگاه در حد مقدورات صرفاً براي دانشجويان دختر امكان    -1

 283تبريز ـ خيابان مـنجم ـ چهـارراه بهـار ـ پـالك        :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. شود و قاريان قرآن و قهرمانان ورزشي و هنري تخفيف ويژه در شهريه ثابت در نظر گرفته مي
 ir.ac.seraj.www:     نشاني اينترنتي0411-2816322 و 2817309 و 2845484: تلفن
   غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0511-8548274-8542282-8542381-8593671:  ـ تلفن59 ـ پالك 4مشهد ـ خيابان گلستان ـ بين چمران و دانشگاه ـ نبش گلستان : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  59مشهد ـ خيابان گلستان ـ پالك : 1 ساختمان شماره     9137666111: كدپستي

   غيرانتفاعي سمنگان ـ آمل-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
. كند همكاري ميباشد و براي تأمين خوابگاه   مؤسسه داراي خوابگاه دانشجويي دختران مي      -2.  به دانشجويان ممتاز هر رشته بر اساس مصوبه هيأت امناء تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت               -1
  0121-2271055-2274203: تلفن.  26 ـ پالك 24ـ آفتاب ) ره(آمل ـ خيابان امام خميني:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3

   غيرانتفاعي سنا ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 آدرس و   -3.  اين مؤسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران قرارداد همكاري دارد           -2. د اين مؤسسه براي دانشجويان دختر خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تأمين خواهد نمو             -1

   0151 – 3245050: تلفن.   اهللا طالقاني ـ خيابان پيروزي ـ كوچه مهدزاده مازندران ـ ساري ـ بلوار آيت: شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي سنايي ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
اصفهان :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. باشد  مؤسسه سعي در تهيه خوابگاه براي خواهران و برادران به صورت جداگانه خواهد نمود و هزينه خوابگاه به عهده دانشجويان مي اين-1

  0311-3381645-7: تلفن.     ـ ميدان جمهوري اسالمي ـ ابتداي خيابان خرم ـ انتهاي خيابان شهيدان شرقي ـ ساختمان خورشيد
   غيرانتفاعي سوره ـ تهران-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
بايست در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمـون علمـي رشـته ذيـربط                  متمركز بوده و معرفي شدگان مي       ها به صورت نيمه      پذيرش دانشجو در اين مؤسسه براي برخي از رشته         -1

تهران ـ خيابان آزادي ـ بين خوش و آذربايجان ـ نبش كوچه كاميـاران ـ      :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. قبال تأمين خوابگاه ندارد مؤسسه هيچگونه تعهدي در -2. شركت نمايند
   021-66874784 و 66874711:         تلفن1پالك 

   غيرانتفاعي سهرورد ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 0281-3687072:  تلفن34145-1367: صندوق پستي. ـ نرسيده به ميدان جانبازان ـ روبروي بيمارستان رازي)دانشگاه(ابان شهيد بابايي قزوين ـ خي: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي سينا ـ كاشان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ــ  ) ع(حسين كاشان ـ ميدان امام :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. ژه ارائه خواهد شد به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هيأت امناء مؤسسه در هر نيمسال تخفيف وي-1

  0361-5319011 و 12:      تلفن14ابتداي خيابان اميركبير ـ پالك 
   غيرانتفاعي شانديز ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .506 و 504يك ـ پالك ) عج(عصر مشهد ـ خيابان ولي:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي شاهرود ـ شاهرود-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 خوابگاه خصوصي با اجاره بهاي نازل بـراي  -2. تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد% 10و % 20و % 30 در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل          -1

  0273-3373653: تلفن.     آهن ـ ميدان راهشاهرود : رس و شماره تلفن مؤسسه آد-3. دانشجويان پسر و دختر تأمين خواهد شد
   غيرانتفاعي شرق گلستان ـ گنبدكاووس-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .1513 متري اداره برق ـ پالك 10گنبدكاووس ـ خيابان امام خميني جنوبي ـ : آدرس مؤسسه
  ي شفق ـ تنكابن غيرانتفاع-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 از شهريه معاف بـوده و  5000 دانشجويان زير رتبه -2.  براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد               -1

  .تنكابن ـ نشتارود ـ دوراهي خشكداران: س و شماره تلفن مؤسسه آدر-3. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود% 50دانشجويان ممتاز در طول دوره تحصيل تا 
  0192-4662428:   دورنگار4666910-11: شماره تلفن

   غيرانتفاعي شمس ـ گنبدكاووس-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0172-2238265:    دورنگار2223319:   تلفن497175155:  ـ كدپستي256گنبد ـ خيابان سرابي ـ كوچه نهم ـ جنب كاخ عروس ـ پالك : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي شهاب دانش ـ قم-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0251-2908751-4:      تلفن63قم ـ بلوار امين ـ بعد از پمپ بنزين ـ كوچه شماره : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  آستارا غيرانتفاعي شهريار ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .آباد ـ محل سابق مجتمع آموزشي خواجه نصيرالدين طوسي آستارا ـ شهرك عباس: آدرس مؤسسه

  اصفهان ـ   اصفهاني اشرفي  شهيد  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
ها براي نيمسال  اسكان دانشجويان دختر جديدالورود در خوابگاه. ده است خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر شهرستاني به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين گردي-1

تخفيف شـهريه ثابـت در نيمـسال اول    % 10 فرزندان شاهد، جانباز، ايثارگران انقالب اسالمي، حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت ارائه گواهي مربوط            -2. اول و دوم ضروري است    
  0311-6502820-4: تلفن. اصفهان ـ سپاهان شهر ـ بلوار قائم جنوبي: س و شماره تلفن مؤسسه آدر-3. گردند مند مي تحصيلي بهره

   غيرانتفاعي شهيد رضايي ـ كرمانشاه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .شـود  اي در نظـر گرفتـه مـي     تحـصيلي تخفيـف ويـژه      بـراي دانـشجويان ممتـاز در پايـان هـر سـال               -2.  اين مؤسسه هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه، به دانشجويان ندارد           -1
 آدرس و شماره -4. مند خواهند شد اي بر اساس مصوبات داخلي مؤسسه بهره  باشد از مزاياي ويژه3000 داوطلباني كه رتبه آنها در آزمون سراسري بدون در نظر گرفتن سهميه تا -3

  0831-8267515 و 8266661: تلفن.   ريكرمانشاه ـ ابتداي شهرك الهيه ـ شهرك دادگست: تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي صائب ـ ابهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هـاي داخلـي و خـارجي، ورزشـكاران و قهرمانـان       هاي جانبازان و ايثارگران و كميته امداد، فعالين و منتخبين جـشنواره      تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز نمونه هر رشته، خانواده         -1

ابهر ـ چهارراه معلم ـ خيابان طالقاني ـ جنـب     :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3.  تأمين خوابگاه در صورت به حدنصاب رسيدن متقاضيان با دريافت هزينه از دانشجويان-2 .كشوري
  0242-5223120:   تلفن45619-36961: كدپستي. نيروي انتظامي

  ـ قائمشهر غيرانتفاعي صالحان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .45ـ پالك ) 14ياس (قائمشهر ـ خيابان ساري ـ نبش كوچه حر : آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي صبا ـ اروميه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0441-3461419:     دورنگار3467434: تلفن.    20ابتداي بلوار جام جم ـ جنب پمپ بنزين ـ پالك پل قويون ـ اروميه ـ :  آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0311-2341615 و 2336215:    تلفن120نياصرم ـ جنب سوپر هايت ـ پالك  اصفهان ـ خيابان مطهري ـ پل شيري ـ ابتداي خيابان مادي: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  ـ تهران) صدرا(ن  غيرانتفاعي صدرالمتألهي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
.  مراجعـه نماييـد  www.sadra.ac.ir: ها در سايت مؤسسه به آدرس  براي كسب اطالعات بيشتر حتماً به بروشورها و اطالعيه-2.  اين مؤسسه هيچگونه امكانات خوابگاهي ندارد  -1
 44320647 و 50: تلفن.  بشناسان ـ خيابان كوهسار ـ باالتر از مخابرات ـ كوچه مدرسه   تهران ـ انتهاي اتوبان نيايش ـ فلكه دوم شهران ـ خيابان آ   :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3
  021-44309433و 
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
  اصفهان غيرانتفاعي صفاهان ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

0311-7769630:   تلفن81747-43196: ـ كدپستي2 ـ پالكـ بن بست ماهر) سواركاران(اصفهان ـ بلوار كشاورز ـ سه راه سيمين ـ خيابان جانبازان: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي صنعتي فوالد ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .شـود    مـي   به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط مؤسسه در هر نيمسال تخفيف ويـژه داده             -2. باشد   كيلومتري شهر اصفهان مي    25 محل مؤسسه در بزرگراه ذوب آهن اصفهان در          -1
فوالدشهر ـ بلوار : اصفهان:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4.  مؤسسه براي خواهران در حد مقدورات خوابگاه تهيه نموده است، براي برادران نيز تسهيالتي در نظر گرفته شده است-3

   www.fit.ac.ir:  آدرس سايت مؤسسه-9  0334-2636677: شهداء    تلفن
   غيرانتفاعي صنعتي قائم ـ قائمشهر-ردولتي مؤسسه آموزش عالي غي* 

  .ـ جاده كياكال ـ ابتداي كوچه شهيد يونسي) ره(قائمشهر ـ ميدان امام خميني: آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي صنعتي مازندران ـ بابل-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 نفرات اول تـا سـوم هـر رشـته در پايـان هـر نيمـسال                  -2. ده و دانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد        دانشجويان با همكاري دانشگاه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآور           -1

 فرزندان و همسران شاهد با ارائه گـواهي معتبـر از قـرارداد بنيـاد شـهيد بـا ايـن        -3. برخوردار خواهند شد%) 15و % 25،  %35به ترتيب   (تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي       
  0111-2296581-2 و  2291178: تلفن.   بابل ـ ميدان كارگر:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-4. مند خواهند شد مؤسسه بهره

   غيرانتفاعي صنعتي مراغه ـ مراغه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0421-2229928: تلفن.   18مراغه ـ خيابان اوحدي ـ قم شمالي ـ پالك : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

    چالوسـ   طبرستان  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش همؤسس* 
تهران ـ خيابان آفريقا ـ نرسيده به چهارراه جهان كودك ـ كوچه كمان ـ پالك     :   دفتر مركزي0191-2240120: تلفن. هفده شهريور   خيابانـ  چالوس:  مؤسسهو شماره تلفن   آدرس

  021-88785461-2: تلفن.     3
   غيرانتفاعي طبري ـ بابل-وزش عالي غيردولتي مؤسسه آم* 
:  آدرس و شـماره تلفـن مؤسـسه   -3. باشـد   اين مؤسسه داراي خوابگاه دختران مي-2. شود اي در شهريه نظر گرفته مي تخفيف ويژه) هاي اول تا سوم رتبه( براي دانشجويان ممتاز     -1

   0111-2257322 و 2266081-4:      تلفن. بابل ـ ميدان كشوري ـ خيابان شيخ طبرسي ـ جنب مسجدالنبي
   غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ي هاي دانشجويي هيچگونه تعهدي ندارد، اما در حد امكانات محدود جهت اسكان دانشجويان غير بومي در سطح شهر، بـصورت خـودگردان همكـار             اين مؤسسه در تأمين خوابگاه     -1

 www.sufi.ac.ir    0241-4242239:     تلفن45195-1547:  ـ صندوق پستي5زنجان ـ خيابان علوم پايه ـ كوچه عارف :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. خواهد نمود
   غيرانتفاعي عرفان ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 آدرس و شماره تلفن -3.  نفرات اول تا سوم هر رشته از ترم دوم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد-2. باشد ن مي  اين مؤسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردا        -1

پـارك نـشاط ـ كوچـه     : 2 و سـاختمان شـماره   0341-27206370:     تلفـن 15 ـ پـالك   24ـ كوچـه شـماره   ) خورشيد(كرمان ـ خيابان شهيد رجايي : 1ساختمان شماره : مؤسسه
   0341-2222730:  تلفن51ن امام ـ كوچه شماره دبيرستا

   غيرانتفاعي عطار ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  91779 -37663 صندوق پستي 8 و 6 ـ پالك 43مشهد ـ بلوار كوثر ـ كوثر شمالي :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  اين مؤسسه امكانات خوابگاهي ندارد-1

   www.attar.ac.ir:       نشاني اينترنتي0511-8827641: رنگار    دو8830117 -22: تلفن
   غيرانتفاعي عالءالدوله سمناني ـ گرمسار-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0232-453333: تلفن.  آباد ـ سر جاده سمنان گرمسار ـ حاجي: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  )بابلسر(ميني ـ بهنمير  غيرانتفاعي عالمه ا-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 در پايـان هرتـرم   -2.  اين مؤسسه جهت تأمين خوابگاه در حد مقدورات براي دانشجويان تالش خواهد كرد، كه خوابگاه خودگردان بوده و هزينه آن توسط دانشجويان تـأمين خواهـد شـد                         -1

:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3.  درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد برخوردار خواهند شد10 و 15، 25  گردند به ترتيب از17 و 18، 19دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از 
   0112-5354600: تلفن.    مازندران ـ بابلسر ـ شهر بهنمير ـ ميدان شهداء ـ مجتمع الله

   غيرانتفاعي عالمه بحرالعلوم ـ بروجرد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0662-3532822:    تلفن439: صندوق پستي. بروجرد ـ خيابان تختي ـ نرسيده به ميدان تختي ـ نبش كوچه وكيلي:  تلفن مؤسسهآدرس و شماره

   غيرانتفاعي عالمه جعفري ـ رفسنجان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0391-3228191: تلفن.  اداره استاندارداستان كرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ خيابان مطهري ـ روبروي : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي عالمه خوئي ـ خوي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 0461-2224383: تلفن.   ـ جنب پمپ بنزين) عج(آذربايجان غربي ـ شهرستان خوي ـ ميدان ولي عصر: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  دهخدا ـ قزوين عالمه  غيرانتفاعي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 مؤسـسه فاقـد امكانـات خوابگـاه اسـت، امـا بـر حـسب نيـاز                   -2.  بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي مؤسسه، به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شـد                   -1

قزوين ـ بلوار شهيد بـاهنر ـ نرسـيده بـه ميـدان شـهيد        : تلفن مؤسسه آدرس و شماره -3. هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است دانشجويان از طريق خوابگاه
  0281-3357301-2: تلفن.   پور ـ نبش كوچه شهيد لشگري حسن

   غيرانتفاعي عالمه رفيعي ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0281-3668541-3668544:  تلفن1/11ـ پالك ) مانيشهيد سلي(قزوين ـ خيابان شهيد بابايي ـ كوچه بيست و پنجم : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  عالمه فيض كاشاني ـ كاشان   غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
  0361-5330037 و 8: تلفن.   تن كاشان ـ خيابان مالمحسن ـ مقابل چهل: آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  ويني ـ قزوين غيرانتفاعي عالمه قز-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هاي موجود   مؤسسه در حد امكانات جهت اسكان دانشجويان دختر غيربومي در خوابگاه-2.  به دانشجويان ممتاز هر نيمسال بر اساس ضوابط مؤسسه تخفيف ويژه داده خواهد شد-1

     104ـ پالك ) پورمطبوعي( جديد 27ـ كوچه ) دانشگاه(يد بابايي قزوين ـ خيابان شه:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. در سطح شهر همكاري الزم را بعمل خواهد آورد
   0281-3660869 و 3663832: تلفن
   ـ نور) ره(  نوري  محدث  عالمه  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
 مؤسـسه داراي   -2. ر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود         ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات بين دانشگاهي و دانشجويان ممتاز براساس مقررات مؤسسه در ه               -1

   . شقايقـ خيابان ) ره(امام خميني   خيابان ـ نور شهرستاناستان مازندران ـ :  مؤسسهو شماره تلفن   آدرس -3. باشد خوابگاه فقط براي دانشجويان خواهر به تعداد محدود مي
  0122-6253520-4  :تلفن
   غيرانتفاعي علم و فن ـ اروميه-ه آموزش عالي غيردولتي مؤسس* 
 براي دانشجويان -2. شود ها خودگردان و تحت نظارت مؤسسه بوده و هزينه آن توسط دانشجو پرداخت مي  خوابگاه. پذير است    تأمين خوابگاه براي دانشجويان خواهر و برادر امكان        -1

:  آدرس و شماره تلفن مؤسـسه -3. از شهريه ثابت آنان تخفيف تعلق خواهد گرفت% 30و % 40، %50 يا باالتر باشد به ترتيب 17 آنان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره كه معدل 
  0441-3361591 و 2  -3367010:   تلفن71 و 61 ـ روبروي صدا و سيما ـ جنب ساختمان بيمه تأمين اجتماعي ـ پالك 2اروميه ـ بلوار والفجر 

   غيرانتفاعي علم و فناوري ـ تبريز-زش عالي غيردولتي مؤسسه آمو* 
  .111 ـ واحد 1تبريز ـ جاده ائل گلي ـ مجتمع مسكوني گلستان ـ بلوك : آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0311-6501969:  دورنگار6504155: تلفن). 1تعاون  (2ون شهر ـ بلوار غدير ـ انتهاي تعا اصفهان ـ سپاهان: آدرس مؤسسه

  القضات ـ ميانه  غيرانتفاعي عين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  . ـ مدرسه فعلي شهيد انگوتي) عج(عصر اباد ـ انتهاي كوي ولي ميانه ـ شهرك حسن: آدرس مؤسسه

   غيرانتفاعي غزالي ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ـ نـبش  ) خيابان نوروزيان(المللي امام خميني  قزوين ـ بلوار دانشگاه بين :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. باشد  مؤسسه در حال بررسي و تهيه خوابگاه براي دانشجويان دختر مي-1

   0281-3687803:  دورنگار3660056 و 3687801:  تلفن26كوچه حكمت 
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  الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك قزوين انتفاعي غياث غير-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 www.jamtech.ir 0282-2898516:  دورنگار2828911-4:   تلفن3441685553: كدپستي.   طالقاني ـ ابتداي شهرك قدس... ا آبيك ـ بلوار آيت: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي فجر ـ لنگرود-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0142-5230686: تلفن.    ـ روبروي پمپ بنزين كوچك و بانك ملت) ره(لنگرود ـ خيابان امام خميني: شماره تلفن مؤسسهآدرس و 
   غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .ـ عدالت پنجم) عج(عصر گرگان ـ خيابان ولي:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد-دولتي مؤسسه آموزش عالي غير* 
:  آدرس و شـماره تلفـن مؤسـسه   -2. هاي اول تا سوم در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهنـد شـد        ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات بين دانشگاهي و دانشجويان رتبه          -1

  0511-7264134: گار   دورن7291114 و 5:        تلفن30مشهد ـ بلوار شهيد كالهدوز ـ كالهدوز 
   غيرانتفاعي فرزانگان ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0311-3913321: تلفن.    اصفهان ـ جنب هتل فوالدشهر: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .ـ ساختمان دكتر حسن دستوريان) ع(بعد از ميدان امام عليقائمشهر ـ خيابان مسعود دهقان ـ : آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي فرهيختگان ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0341-2820791-4: تلفن. كرمان ـ بلوار جمهوري اسالمي ـ بعد از سالن ورزشي فجر ـ بلوار رضوان ـ ضلع غربي تقاطع بلوار رضوان و بعثت: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي فضيلت ـ سمنان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0341-3450381: كرمان ـ بلوار رضوان ـ اولين چهارراه            تلفن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي فن و دانش ـ ساوه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0255-4225732: تلفن.      ـ ساختمان انديشه25اد مطهري ـ خيابان مطهري ساوه ـ خيابان است: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  شهر اصفهان االسالم ـ خميني  غيرانتفاعي فيض-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  09121263794: تلفن.   متري دهخدا ـ طبقه اول ـ دبيرستان غيرانتفاعي ايران سمنان ـ كوي تعاون ـ بيست: س و شماره تلفن مؤسسهآدر
  )كوچصفهان( غيرانتفاعي قدر ـ رشت -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0132-5222247: تلفن.   رشت ـ كوچصفهان ـ خيابان شهيد عسگري:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. نمايند  دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه استفاده مي-1

  لنگرود غيرانتفاعي قدير ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
همچنين براي ساير دانشجويان همكاري الزم براي تأمين خوابگـاه  . پذير است  واگذاري خوابگاه براي دانشجويان دختر بومي با پرداخت هزينه مربوط و به صورت خودگردان امكان           -1

        44715-1138: صندوق پستي. وبروي دانشگاه آزاد اسالميلنگرود ـ خيابان شهيد دكتر بهشتي ـ ر: آدرس و شماره تلفن مؤسسه -2. در سطح شهر انجام خواهد شد
  0142-5232042:  تلفن و دورنگار

   غيرانتفاعي قشم ـ جزيره قشم-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
. گيرد كه تأمين هزينه آن به عهده دانشجويان خواهد بودهاي استيجاري در اختيار دانشجويان قرار   اين مؤسسه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد اما تالش خواهد كرد خوابگاه -1
:  آدرس و شماره تلفن پرديس قشم      -4.  دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود           -3. ها منحصراً در منطقه آزاد قشم خواهد بود          محل تشكيل كالس   -2

  .   26تهران ـ خيابان انقالب ـ چهار راه كالج ـ كوي البرز ـ پالك : دفتر مركزي  *   0763-5243400: تلفن.    زرين شي نخلهاي آموز خان ـ مجتمع جزيره قشم ـ بلوار امامقلي
 ir.ac.qeshm.www:                  نشاني اينترنتي مؤسسه021-6646673)  خط5: (تلفن
   غيرانتفاعي كادوس ـ رشت-يردولتي مؤسسه آموزش عالي غ* 

 . ـ محل سابق دبيرستان دخترانه كوشيار97رشت ـ بلوار گيالن ـ خيابان :  آدرس مؤسسه
   كار  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
بلـوار   ـ البرز   صنعتي شهر:   در قزوين آدرس و شماره تلفن مؤسسه -2. نمود اين مؤسسه تا حد امكان در كليه واحدهاي تابعه سعي در تهيه خوابگاه منحصراً براي خواهران خواهد -1

 ـ خيابـان جانبـازان شـرقي ـ        اسدآبادي الدين جمال  سيد خيابان استان زنجان ـ خرمدره ـ   :  در خرمدره آدرس و شماره تلفن مؤسسه -3  *  0282-223182 و 3   تلفن ـ  سهروردي
  و4  :تلفـن .   ـ كرمـان   يـزد   كمربنـدي   جـاده 4كيلومتر استان كرمان ـ رفسنجان ـ   :  در رفسنجان  و شماره تلفن مؤسسه آدرس - 4  *  0242552-6550 و60  : تلفنكوچه هشتم ـ 

  021-88500970-3  :تلفن. 18  ك پالـ   دوازدهم  خيابان ـ) بخارست( احمد قصير خيابان ـ ميدان آرژانتين ـ  تهران: مركزي و شماره تلفن دفتر آدرس -5  *  3230863-0391
  رون ـ اهواز كا  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 

  0611-3334232: تلفن.   هاي درس دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ ميدان دانشگاه شهيد چمران ـ محل مجتمع كالس: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  )قزوين(اسپين ـ شهر صنعتي البرز  غيرانتفاعي ك-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  .قزوين ـ شهر صنعتي البرز ـ محدوده كارخانه نيرو محركه: آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي كاوش ـ محمودآباد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .پور محمودآباد ـ خيابان امام خميني ـ روبروي پاركينگ قزويني:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد- مؤسسه آموزش عالي غيردولتي* 

 .21 ـ پالك 2مشهد ـ احمدآباد ـ خيابان رضا ـ كوچه رضاي :  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي كرمان ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
كرمان ـ بلوار جمهوري اسالمي ـ بلوار اميـر    : ره تلفن مؤسسهو شما  آدرس -2. هاي خودگردان در شهر كرمان وجود دارد  مؤسسه مكلف به تأمين خوابگاه نخواهد بود ولي خوابگاه-1

   0341-2122723:     دورنگار2122722-3: تلفن.    كبير ـ بعد از تاالر پيوند
   غيرانتفاعي كسري ـ رامسر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .ـ كوچه سعداني) ع(سجادرامسر ـ ميدان انقالب ـ خيابان مطهري ـ روبروي بيمارستان امام :  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي كمال ـ اروميه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .163اروميه ـ خيابان شهيد بهشتي ـ چهارراه برق ـ پالك :  آدرس مؤسسه
  الملك ـ نوشهر  غيرانتفاعي كمال-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 دانشجويان نمونه هرگروه آزمايشي بـر اسـاس         -2. باشند  نامه سكونت در خوابگاه مي      باشند ملزم به رعايت ضوابط و آئين        يي مي  دانشجوياني كه مايل به استفاده از خوابگاه دانشجو        -1

شـهر ـ خيابـان    نو:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. نامه انتخاب دانشجوي نمونه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري از پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد آئين
   www.kamalolmolk.ac.ir:     نشاني سايت اينترنتي0191-3237477 و 3232197:   تلفن60رازي ـ پالك 

   غيرانتفاعي كوثر ـ قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 به فرزنـدان و   -3. تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد     % 50و  % 75،  %100 به دانشجويان رتبه اول و دوم و سوم به ترتيب            -2.  اين مؤسسه براي تأمين خوابگاه تالش خواهد كرد        -1

  97تر از مسجد جواداالئمه ـ پالك  آهن ـ پايين قزوين ـ خيابان راه:  آدرس شماره تلفن مؤسسه-4. شود همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر تخفيف داده مي
   0281-2575474-77: تلفن
   غيرانتفاعي كوشيار گيالني ـ بندرانزلي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0181-3222810-3223988: تلفن) دانشكده پرستاري سابق (347حوريه ـ خيابان اطباء ـ نبش خيابان آذربايجان ـ پالك  بي بندر انزلي ـ بقعه بي: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي كومش ـ سمنان-ه آموزش عالي غيردولتي مؤسس* 
هـاي    مؤسسه هيچگونه تعهدي براي تأمين خوابگاه نـدارد ولـي در زمينـه تهيـه پانـسيون               -2. شود  تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي       % 25 به دانشجويان رتبه اول هر دوره        -1

مـدني ـ پـشت    ... ا سمنان ـ ميدان معلم ـ كوي فلسطين ـ بلـوار آيـت     :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. ل خواهد آوردهاي الزم را بعم مناسب در سطح شهر براي خواهران همكاري
  0231-3339897:      دورنگار3324048:      تلفن35146-53671:  ـ كدپستي185درمانگاه فاميلي ـ پالك 
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   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   گلستان ـ گرگان  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
 در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ باالترين رتبه در رشته خود گردند، به شرط اينكه معدل آنان باالتر                      -2. گونه تعهدي در زمينه تأمين خوابگاه ندارد        اين مؤسسه هيچ   -1

 اين مؤسسه داوطلباني را كه رتبه آنها بدون         -4. حصيلي برخوردار خواهند شد   تخفيف در شهريه همان نيمسال ت     % 25 واحد درسي را انتخاب كرده باشند، از         14 بوده و حداقل     17از  
 فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر بـا ارائـه گـواهي             -5. شهريه ثابت در نيمسال اول معاف خواهد نمود       % 20باشد از پرداخت      مي 2000در نظر گرفتن سهميه در آزمون سراسري تا         

هاي علمي، فرهنگي و هنري و ورزشي حائز رتبه اول شوند اگـر در سـطح اسـتاني                     دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت      -6. شود  هر نيمسال تحصيلي داده مي     ويژه در    معتبر تخفيف 
 2350075: تلفـن . 36ـ عدالت )  شاليكوبي(عصر  ـ خيابان ولي گرگان :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-7. شوند تخفيف شهريه را شامل مي% 25و اگر در سطح ملي باشد       % 15باشد از   

  0171-2221261 و 2260701و 
   غيرانتفاعي گنجنامه ـ همدان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .17 و 15 ، 14همدان ـ ميدان جهاد ـ ابتداي خيابان عارف ـ پالك :  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي المعي گرگاني ـ گرگان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  09123842431: تلفن.      پارس ـ نبش آبان شرقي گرگان ـ گرگان: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  قال  غيرانتفاعي لقمان حكيم ـ آق-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0173-5221925: تلفن.    بروي پارك متري شهيد فهميده ـ رو20 متري خرمشهر ـ نبش 30قال ـ خيابان  استان گلستان ـ شهرستان آق: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي مارليك ـ نوشهر-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0191-3234165 و 3239796: تلفن.   بست فرسائي ـ نرسيده به سرچشمه ـ جنب بن) ع(نوشهر ـ بلوار امام رضا: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  )نور(زيار ـ رويان  غيرانتفاعي ما-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 اين مؤسسه براي بخشي از دانشجويان خوابگاه در نظر -2. تخفيف ارائه خواهد شد% 10 به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت امناء مؤسسه در هر نيمسال تا سقف -1

استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بعد از پليس راه ـ    :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. نمايد يهاي مؤسسه اجاره دريافت م گرفته است و در قبال آن نيز از دانشجويان مطابق با تعرفه
  0122-6228620 و 22:  تلفن.     رويان

   غيرانتفاعي مطهر ـ مشهد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 0511-8683400 و 8674643 :   تلفن82 تير هفت ـ پالك 7 تير ـ انتهاي 7مشهد ـ بلوار : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

  ـ قم) س( غيرانتفاعي معصوميه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0251-7778868 و 9: تلفن.    متري قدوسي20قم ـ بزرگراه عمار ياسر ـ : آدرس و شماره تلفن مؤسسه

   غيرانتفاعي مقدس اردبيلي ـ اردبيل-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0451-7725824: تلفن.     شهرك كارشناسان ـ خيابان بوستان2اردبيل ـ فاز : سسهآدرس و شماره تلفن مؤ

   غيرانتفاعي موالنا ـ آبيك قزوين-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  . طالقاني ـ ابتداي شهرك قدساهللا آبيك قزوين ـ بلوار آيت:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  اين مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد-1

  0282-2895219-22: تلفن
  )گرمسار ( غيرانتفاعي مولوي ـ ايوانكي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0232462 -2819:  دورنگار2803:     تلفن3591614663: ـ كدپستي) ع( جاده تهران ، گرمسار ـ ايوانكي ـ ميدان امام علي50كيلومتر : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي مهد علم ـ كاشان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0361-5339110-11: تلفن.   ـ پشت خوابگاه مرجان) فين كاشان(كاشان ـ خيابان اميركبير : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي مهر ـ كرمان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0341-2459871: تلفن.    بلوار جمهوري اسالمي ـ نبش چهارراه امام جمعهكرمان ـ: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي مهرآستان ـ آستانه اشرفيه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
اسـتان گـيالن ـ آسـتانه     : فن مؤسـسه  آدرس و شماره تل-2. دهد  درصد شهريه تخفيف ويژه ارائه مي50 تا 30 اين مؤسسه به دانشجويان ممتاز بر اساس مصوبه هيأت مؤسس از -1

             021www.MehrAstan.ac.ir-88336772-3:     تلفن دفتر مركزي تهران0142-4233438:  دورنگار4233437 و 4231255-7: تلفن. اشرفيه ـ خيابان استقالل
   غيرانتفاعي مهر اراك ـ اراك-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 3831668354:  كدپـستي .استان مركزي ـ شهرستان اراك ـ ميدان انقالب ـ بلوار كرهرود ـ روبروي تاالر معين    :  نشاني مؤسسه-2. باشد خودگردان مي مؤسسه داراي خوابگاه -1

 www.ihemehr.ac.ir:  نشاني اينترنتي0861-4574513 نمابر 0861-4574402 و 4574486 و 4574514: تلفن
  يرانتفاعي مهر البرز ـ تهران غ-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  021-88284096 و 88268829: تلفن. 14احمد ـ كوي نصر ـ خيابان دوم ـ شماره  تهران ـ بزرگراه جالل آل :آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي مهرگان ـ محالت-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
توانند  ي واحد مسكوني براي استفاده خوابگاه تحت كنترل و نظارت و ضوابط مؤسسه رزرو نموده است كه دانشجويان مي اين مؤسسه جهت اسكان دانشجويان خواهر و برادر تعداد-1

   153راه جمهوري ـ پالك  تر از سه ـ پائين) ره(استان مركزي ـ شهرستان محالت ـ خيابان امام خميني:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. نام نمايند ثبت
  0866-3233026-9  و3220090: تلفن
  ميرداماد ـ گرگان   غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
  2228053:  تلفن13گرگان ـ گرگان پارس ـ خيابان دي ـ بهمن شرقي ـ پالك :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2. باشد  اين مؤسسه داراي خوابگاه دانشجويي براي خواهران مي-1

   غيرانتفاعي ميرعماد ـ قزوين-ولتي مؤسسه آموزش عالي غيرد* 
 .11 ـ پالك 85المللي ـ خيابان حكمت  قزوين ـ بلوار دانشگاه بين:  آدرس مؤسسه

   تبريزـ)  ص( اكرم نبي  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
 . درصـد تخفيـف در شـهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد               10 و   15،  25بـه ترتيـب از       باشد   17 و   18،  19دانشگاهي بيشتر از      شدگاني كه معدل كل آنان در دوره پيش          پذيرفته -1
 بـراي   -3. باشـد  در شـهريه ثابـت برخـوردار مـي        % 50رتبه و معـدل اول دانـشگاه از تخفيـف           : تبصره. شوند  اي برخوردار مي     دانشجويان رتبه اول هر دوره آموزشي از تخفيف ويژه         -2

  .    1283آهن ـ بعد از تقاطع دامپزشكي ـ پالك  راه   خيابانـتبريز :  آدرس و شماره تلفن مؤسسه -4. شود امكان خوابگاه واگذار ميدانشجويان خواهر غير بومي تا حد 
  0411-4429991 ) خط10 (:تلفن
   غيرانتفاعي ناصرخسرو ـ ساوه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 0255-2239562 و 2234762 و 2220486:    تلفن39196-19137: رگاني ـ كدپستيميدان فلسطين ـ جنب اداره بازساوه ـ :  آدرس مؤسسه
  آباد اصفهان آباد ـ نجف  غيرانتفاعي نجف-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ـ نرسيده به كارخانـه ريـسندگي و بافنـدگي    ) ره(آباد ـ خيابان امام خميني  نجف:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-2.  كليه دختران دانشجوي غيربومي بايد در خوابگاه زندگي كنند-1

   0331-2443771 الي 3: تلفن.   آباد نجف
   غيرانتفاعي نقش جهان ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

    2220717 و نمابر 2222890 و2205764: اصفهان ـ خيابان چهارباغ ـ كوچه سپاهان ـ تلفن: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
  )لرستان( غيرانتفاعي نوآوران ـ كوهدشت -زش عالي غيردولتي مؤسسه آمو* 

 .كوهدشت ـ خيابان رهبري ـ خيابان رازي ـ خيابان رودكي:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي نور دانش ـ ميمه-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .56ـ پالك ) ع(ميمه ـ خيابان امام حسين:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي نوين ـ اردبيل-تي مؤسسه آموزش عالي غيردول* 

 .المللي اردبيل ـ شهرك كوثر ـ روبروي نمايشگاه بين:  آدرس مؤسسه
   غيرانتفاعي نهاوند ـ نهاوند-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0852-3224301: فنتل.   نهاوند ـ بلوار شهيد بهشتي ـ ساختمان فرمانداري سابق ـ جنب سالن ورزشي آزادگان: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
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  شهريه كالس زبان انگليسي
  )به ريال(شهريه   رشته تحصيلي  دوره

  BP     000/000/15گروه   IP 000/000/12    گروه   AP  000/500/7گروه  هاي تحصيلي مقطع كارشناسي همه رشته  پايه زبان انگليسي

   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه
   غيرانتفاعي نيما ـ محمودآباد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0122-7789217 و 7789302: تلفن.     ـ جنب دانشگاه پيام نور) ره(محمودآباد ـ خيابان امام خميني : آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي هاتف ـ زاهدان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0541-2412633:     تلفن12زاهدان ـ خيابان خيام ـ ميدان خيام ـ خيابان غدير ـ غدير :  شماره تلفن مؤسسهآدرس و
   غيرانتفاعي هدف ـ ساري-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
در پايان هر نيمسال و براي برندگان مسابقات علمي، فرهنگي،  براي نفرات اول تا سوم هر مقطع و هر رشته تحصيلي -2. باشد هاي خودگردان مجهز مي  اين مؤسسه داراي خوابگاه-1

   0151-3409917: تلفن.    ساري ـ بلوار خزر ـ خيابان ساري كنار:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3. هنري، ورزشي و غيره تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد
   غيرانتفاعي هراز ـ آمل-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هاي اول تا پنجم گردنـد، بـه           به دانشجويان شاغل به تحصيل در اين مؤسسه كه حائز رتبه           -2. گردد  هايي به صورت خودگردان و زير نظر دانشگاه واگذار مي            متقاضيان، خوابگاه   به -1

  46135-686: صندوق پستي. 36 آمل ـ خيابان طالب آملي ـ درياي:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-3 .شود هر رشته تخفيف ويژه در شهريه داده مي
  0121-2284115:      دورنگار0121-2280772: تلفن
   غيرانتفاعي هشت بهشت ـ اصفهان-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .88 و 78اصفهان ـ مقابل خيابان شريعتي ـ اورژانس بيمارستان ـ كوچه كسايي ـ پالك :  آدرس مؤسسه
  رانتفاعي هنر ـ شيراز غي-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0711-2341160-65: تلفن.     شيراز ـ بلوار كريمخان زند ـ خيابان خيام: آدرس و شماره تلفن مؤسسه
   غيرانتفاعي ياسين ـ بروجرد-مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 .55بروجرد ـ بلوار شهيد بهشتي ـ كوچه بينش ـ پالك :  آدرس مؤسسه
  )ره(ي امام خمينيمؤسسه آموزشي و پژوهش* 

 كه هنگام توزيـع كـارت ورود بـه جلـسه در اختيـار      1387شرايط و ضوابط و اطالعات الزم در خصوص تحصيل در اين مؤسسه در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال            
  . داوطلبان قرار گرفته، درج شده است

  
  
  ها گاهالمللي دانش شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي واحدهاي بين  

  الملل كيش دانشگاه تهران ـ پرديس بين* 
  : شرايط الزم براي پذيرش دانشجو

 دارا بودن حداقل -2. و يا معادل آن از ساير كشورهاي جهان به تأئيد مراجع ذيربط)  سال12(دانشگاهي نظام جديد و يا ديپلم كامل متوسطه نظام قديم   دارا بودن مدرك پيش-1
 در دروس مرتبط با 20 از 14 دارا بودن حداقل ميانگين نمره -3.  در كارنامه ديپلم متوسط نظام جديد و قديم20 از 15دانشگاهي و معدل كل   دوره پيش در20 از 14معدل كل 

سازي مدارك تحصيلي داوطلبان خارجي با  عادل  بررسي انطباق و م:تبصره. رشته مورد نظر در دوره سه ساله دبيرستان براي نظام جديد و دوره چهار ساله دبيرستان براي نظام قديم
آزمون استاندارد زبان انگليسي دانشگاه  Utest در آزمون 70 كسب حداقل نمره -4. شرايط مزبور مبتني بر اعالم نظر رسمي مراجع ذيصالح وزارت آموزش و پرورش خواهد بود

هاي مذكور به داوطلباني   در صورت نداشتن حداقل نمره زبان در آزمون:1تبصره . TOLIMOر آزمون  د500 يا IELTS در آزمون 5 يا TOEFL در آزمون 500يا ) تهران است
 4 براي داوطلباني كه شرايط بند :2تبصره . باشد نام قطعي منوط به كسب حداقل نمره زبان به شرح فوق مي كه ساير شرايط را داشته باشند پذيرش مشروط داده خواهد شد و ثبت

 تأئيد پرونده علمي، قبولي در مصاحبه حضوري و در صورت -5. گردد هاي آموزش زبان به صورت فشرده با هزينه داوطلبان برگزار مي اشند امتحان سطح زبان و كالسرا نداشته ب
 در -7. گيرد ارهاي پذيرش مورد توجه قرار مي در صورت شركت داوطلب در آزمون سراسري نمره آزمون به عنوان يكي از معي-6. برگزاري آزمون اختصاصي قبولي در اين آزمون

 نفر براي 30ها منوط به رسيدن حداقل   تشكيل كالس- 8. گردد نياز با هزينه دانشجويان ارائه مي صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر دروس پايه و پيش
  .باشد مقطع كارشناسي مي

  
  
  

  ل قشمالمل دانشگاه شيراز ـ واحد بين* 
  : الملل قشم شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه شيراز واحد بين

. هاي استيجاري در اختيار دانشجويان قرار گيرد كه تأمين هزينه آن به عهده دانشجويان خواهد بود  اين مؤسسه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد اما تالش خواهد كرد خوابگاه -1
 در صورت انصراف دانشجويان پس -4. نامه آموزشي ممنوع خواهد بود  انتقال دانشجو خارج از مواد آئين  -3. نشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه ثابت برخوردارخواهند بود          دا -2

 .هـاي آموزشـي نخـل زريـن      ـ بلوار امـام قلـي خـان ـ مجتمـع      جزيره قشم:  آدرس و شماره تلفن مؤسسه-5. باشند از پذيرش نهايي، دانشجو موظف به پرداخت كل شهريه دوره مي
    181شهرك غرب ـ بلوار دريا ـ پالك :              دفتر مركزي تهران0763-5222372: تلفن
  )MATI(دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ دوره مشترك مهندسي هوافضا با دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو * 

با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت مشترك در دوره غيرانتفاعي ) روسيه(ه نصيرالدين طوسي و دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو دانشگاه صنعتي خواج
  .پذيرد دانشجو مي) خواهران و برادران(مهندسي هوافضا، براي چهارمين سال پياپي از بين داوطلبان واجد شرايط 

 - 2. نام شده و تحت آموزش قرار خواهند گرفت  دانشجويان در اين دوره به صورت همزمان در دو دانشگاه، پذيرش و ثبت-1: آشنايي با دوره) الف : دانشجوشرايط الزم براي پذيرش
ها و اساتيد ارائه دهنده برگزار خواهد  موزش، با توجه به مكان برگزاري آ)فارسي و روسي( دوره به صورت دوزبانه -3.  سال و در روسيه يك سال خواهد بود4طول دوره در ايران 

هاي آموزشي خارجي تحت آموزش ويژه براي يادگيري زبان روسي توسط اساتيد ايراني و خارجي قرار خواهند  دانشجويان به منظور ايجاد امكان استفاده از منابع و كالس. گرديد
 مبلغ مزبور در اقساط ساليانه به صورت ارزي و قسمتي به صورت معادل ريالي در شروع -2. گردد ورو برآورد مي ي200/23 هزينه كل دوره معادل ريالي -1: هزينه دوره) ب. گرفت

پذيرش :  شرايط عمومي-1 :شرايط پذيرش) ج. باشد هاي غير آموزشي در داخل و خارج از كشور به عهده دانشجو مي  ساير هزينه-3. گردد هر سال تحصيلي از دانشجو دريافت مي
 پذيرش در اين رشته -2-1:  شرايط اختصاصي-2. باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي هاي تحصيلي آزمون سراسري دانشگاه نشجو در اين دوره مطابق با شرايط عمومي ساير رشتهدا

داوطلبان .  پذيرش در اين رشته به صورت متمركز خواهد بود-2-2. گيرد اند صورت مي منحصراً از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كه مجاز به انتخاب رشته شده
  . مراجعه نمايند www.kntu.ac.ir: توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره و مواد آموزشي، مي

  ملل كيشال دانشگاه صنعتي شريف ـ پرديس بين* 
  : شرايط الزم براي پذيرش دانشجو

و ) هاي ارتباطي و كـامپيوتري      شبكه(، مهندسي فناوري اطالعات     )سازه(هاي تحصيلي مهندسي عمران        اين دانشگاه از بين داوطلبان گروه ازمايشي علوم رياضي و فني براي رشته             -1
المللـي   ها و مقاطع مختلف تحصيل در پرديس بين آموختگان رشته  به دانش-2. نمايد  قدام به پذيرش دانشجو مي    الملل كيش، ا    براي واحد پرديس بين   ) مكاترونيك(مهندسي مكانيك   

شـدگان از      به كليه پذيرفتـه    -3. اعطاء خواهد شد  » الملل دانشگاه صنعتي شريف     پرديس بين «دانشگاه صنعتي شريف، در جزيره كيش دانشنامه رسمي دانشگاه صنعتي شريف با قيد              
الملل شريف در كيش در نظر گرفته  هاي بين تخفيف در شهريه ثابت و متغير مصوب هيأت امناء دانشگاه براي دوره% 50، 10000 تا 1هاي كشوري بين  ق آزمون سراسري با رتبهطري

 و يـا   IELTS در آزمـون     5معـادل   (ت نداشـتن حدنـصاب الزم       نام آزمون تعيين سطح زبان انگليسي بعمل خواهد آمد و در صور              از كليه پذيرفته شدگان قبل از ثبت       -4. خواهد شد 
شـدگان در    انتقال و يا ميهمان شدن كليه پذيرفتـه       -5.  ، دانشجويان بايد واحدهاي جبراني زبان را در نيمسال اول تحصيلي زير نظر دانشگاه بگذرانند               TOEFLمعادل آن در آزمون     

هـاي مختلـف در       هاي كارشناسي براي رشته      شهريه مصوب دوره   -6. باشد  يطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي        الملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هر شرا         پرديس بين 
  : قبل از تخفيف عبارتند از87-88سال تحصيلي 

  
  
  
  
  
  

  .باشد ياز آموزش و آزمون زبان نميهاي دانشجويي و در صورت ن هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه  مبلغ شهريه شامل هزينه)1تبصره 
  .نام كرده باشد پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا آنكه در واحدهاي جبراني ثبت) 2تبصره 
   . دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شددر صورت انصراف و يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر )3تبصره 

   الملل جزيره كيش ر كارشناسي دانشگاه صنعتي شريف ـ پرديس بينهاي دائيه رشتهشهريه كل
  شهريه ثابت

هر نيمسال تحصيلي 
  )معادل ريالي(

  شهريه متغير
  هر واحد درسي

  )معادل ريالي(
  شهريه متغير

 هر واحد آزمايشگاهي 
  )معادل ريالي(

  شهريه متغير
  هر واحد پروژه

  )معادل ريالي (
شهريه متغير هر واحد 

ليسي جبراني زبان انگ
  )معادل ريالي(

  شهريه كارآموزي
  2 و 1
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  هاي علوم پزشكي  المللي دانشگاه واحدهاي بين* 
  :المللي مشخصات شعب بين

   www.Jums.ac.ir   .اللملي دانشگاه علوم پزشكي ايران واقع در جزيره قشم  واحد بين-1
  www.pgid-ajums.ac.ir    ).آبادان(شاپور اهواز واقع در منطقه آزاد اروند المللي خليج فارس وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جندي  واحد بين-2
   hums.ac.irwww.   .پزشكي بندرعباس واقع در جزيره قشمالمللي دانشگاه علوم   واحد بين-3
  http://iro.tums.ac.ir/indexFa-aSP?.Lang-fa   .المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در جزيره كيش  واحد بين-4
  www.sums.ac.ir   .المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز واقع در جزيره كيش  واحد بين-5
  www.zums.ac.ir   .المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان واقع در چابهار  واحد بين-6
  www.bukmu.ac.ir   .م پزشكي كرمانالمللي بم وابسته به دانشگاه علو  واحد بين-7
  www.tums.ac.ir  المللي بندرانزلي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيالن  واحد بين-8
 برابر ظرفيت اعالم شده از ميان داوطلبان به واحدهاي مربوطه معرفي خواهند گرديد و پس از انجام مصاحبه و تأمين 5متمركز است كه به ميزان   پذيرش دانشجو به صورت نيمه:شيوه پذيرش  www.aras.ac.ir  المللي ارس وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز واقع در شهرستان جلفا  واحد بين-9

  . شرايط، اسامي داوطلبان نهايي اعالم خواهد شد
 دارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته -2. 1387آزمون سراسري سال ) 1(شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  دارا بودن -1 :شرايط عمومي) الف

  . 1387آزمون سراسري سال ) 2شماره (هاي تحصيلي  مورد عالقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرمؤثر مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته
هاي روزانه آزمون   مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره-2.  براي مقطع كارشناسي15اي و معدل   براي مقطع دكتراي حرفه16 دارا بودن حداقل معدل كتبي ديپلم -1 : شرايط اختصاصي)ب

جزئيات و نحوه چگونگي پرداخت شهريه در وب . يستي قادر به پرداخت شهريه باشند داوطلبان با-4.  تسلط به زبان انگليسي كه توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد-3. 1387سراسري سال 
هاي تسهيالتي و رفاهي   دانشجو موظف به پرداخت هزينه-5. گردد هاي مربوطه هر ساله تعيين و اعالم مي ميزان شهريه بر اساس مصوبات هيأت امناء دانشگاه. گردد سايت واحدهاي مذكور درج مي

  . باشد انه ميبه طور جداگ
 امتحانـات جـامع   -3. باشـند   از لحاظ برگزاري امتحانات، دانشجويان تابع مقررات آموزشي كشور مـي   -2. باشد  المللي مي   هاي دروس تئوري و علوم پايه در شعب بين           محل تشكيل كالس   -1: تذكرات

ها   المللي به دانشگاه     هرگونه انتقال و ميهمان شدن از شعب بين        -5. باشد  المللي، زبان فارسي مي     ي دانشگاه بين   زبان رسم  -4. هاي جامع كشوري خواهد بود      طبق روال معمول كشوري و مطابق آزمون      
 دانشگاه، اعطـاء  »المللي واحد بين«ها و با مهر  آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر دانشجويان همان دانشگاه         در پايان دوره به دانش     -6. باشد  هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع مي        و دانشكده 

 . خواهد گرديد
  

  
  
  
  

  )علوم تجربي (2زمايشي آگروه 
  )بخش اول(

 ) تجربي  علوم( 2   آزمايشي  در گروه  گزينش  و نحوه  تحصيلي هاي  رشته ضوابط اختصاصي شرايط و
 .باشد نفر مي 32598  حدود  تجربي  علوم  آزمايشي گروه   روزانه  دوره هاي  دانشجو در رشته  پذيرش ظرفيت -

 ، كارشناسـي   كـارداني،    تحـصيلي    از مقـاطع    يك  هر   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب  مند به   عالقه   تجربي   علوم   آزمايشي  در گروه كننده    آن دسته از داوطلبان شركت    - 
مندرجات كارنامه    مطابق  و   ذيربط شركت    آزمايشي   گروه  ختصاصي و ا    عمومي   در آزمون   آنكه  شرط   به مذكورآزمايشي    گروهو يا دكتراي پيوسته     ارشد   كارشناسي

 . نمايند  مربوط را انتخاب  تحصيلي هاي توانند رشته  باشند، مي  رشته  انتخاب مجاز به اوليه
 و  مطالعات دينـي  و  ، فرهنگ  عربي ، زبان   فارسي  بيات و اد    زبان   شامل   تجربي   علوم   آزمايشي   در گروه   كننده   شركت   از داوطلبان   يك  هر   براي   عمومي  زمونآ  دروس -

  .  است  بوده  خارجي زبان
 . است  بوده  و شيمي ، فيزيك شناسي ، زيست ، رياضي شناسي زمين:  شاملتجربي علوم   گروه آزمايشي  دروس اختصاصي آزمون- 
 و با     مختلف  هاي   رشته   دروس   ضرايب   خود را بر اساس      مورد عالقه    تحصيلي  هاي  ضوابط، رشته  و   ايط شر   به  توانند با توجه     مي   تجربي   علوم   آزمايشي   گروه  داوطلبان -

 و    خود را انتخـاب      مورد عالقه    تحصيلي  هاي  رشتهكد يا    ، كدرشته    تحصيل   محل   تفكيك   به   تحصيلي  هاي   رشته   جداول   به   و با مراجعه    انتخابمربوط    جدول   به  توجه
 . نمايند  اقدام100 تا 1   از اولويت  رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت آنها وارد نمودن    به ، نسبتر اساس توضيحات اين دفترچه راهنماب  سپس

ـ     مربوط به شهرسـتان   جداول مناطق محروم    بخش  (فصل سوم    در     مندرج   تجربي   علوم   آزمايشي   گروه   تحصيلي  هاي  كدرشته كدرشته يا    - م، زرنـد، دورود و     هـاي ب
 و   ، بوشـهر، چهارمحـال       ايالم  هاي  از استان   يكي)  كارنامه  در   مندرج   بومي   استان  مطابق (  آنان   بومي   استان   كه   از داوطلباني    دسته   آن منحصراًدرج شده را    ) بروجرد
از فـصل   هـشت  در بند   ضوابط مندرج به  با توجه وانندت باشد، مي ان و هرمزگان ، لرستبويراحمد  و  ،كهكيلويه ، كرمانشاه ، كردستان  و بلوچستان ، سيستان  بختياري

 هـاي  يا كدرشـته   كدرشته و   انتخاب آزمايشي ذيربط      گروه تحصيلي   هاي  كدرشته ساير   بر   عالوه ،) محروم   مناطق در دانشجو  پذيرش  نحوه(  راهنما   دفترچه  ايناول  
  . ارد نمايندرشته و   انتخاب مذكور را در فرم 
هاي بم، زرند، دورود و بروجرد بر حسب          هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي مندرج در فصل سوم را منحصراً داوطلبان بومي شهرستان                كدرشته يا كدرشته   -

  .ه وارد نمايندهاي تحصيلي جداول مربوط انتخاب و از طريق اينترنت در فرم انتخاب رشت توانند عالوه بر انتخاب كدرشته مورد مي
 .شود  مي  داده  اختصاص  كشاورزي هاي  ديپلمه  به  كشاورزي هاي  آموزشكده  پذيرش  درصد ظرفيت30   حداقل  كشاورزي  كارداني هاي در دوره -
ري اسـالمي ايـران، بورسـيه    هاي تحصيلي پزشكي و پرستاري دانشگاه علـوم پزشـكي ارتـش جمهـو     هر يك از كدرشته يا كدرشته      شدگان  از معرفي    دسته  آن -

 و  شـيراز ،ي علوم پزشكي تهران، شـهيد بهـشتي    ها  دانشگاههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران در                رشته
دانـشگاه علـوم    ت خدمات بهداشتي درماني      و مديري  هاي پزشكي و پرستاري    هاي تحصيلي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران، رشته           رشته مشهد

و رشته تحصيلي مديريت فرهنگي و هنري مؤسسه آموزش عـالي            مدرسه عالي شهيد مطهري      ،)ع(هاي تحصيلي دانشگاه امام حسين       و رشته  )عج...(ا پزشكي بقيه 
، در صـورت      گرديـده   اعالمداراي شرايط خاص       تحصيلي  هاي  از كدرشته    در هر يك    شدگان   معرفي   عنوان   به   آنان   اسامي   فهرست  كه سوره    غيرانتفاعي -غيردولتي  

 غيـر  در انتخـاب كننـد و   )  دهـم   از اولويـت  قبـل (انتخابي تا اولويت نهم       اول  اولويتهاي مربوط را از       كدرشته يا كدرشته   ،   رشته   انتخاب   در موقع    است  الزمتمايل  
  . خواهد شد د، حذفن باش  نهم از اولويت  بعد كههاي مذكور  يا كدرشته   كدرشته اينصورت

و دانشگاه صنعتي   ) ره( دانشگاه مذاهب اسالمي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني         هاي تحصيلي  رشته كدرشته يا كد   ز ا  يك هر شدگان معرفي  دسته از   آن -
   انتخـاب   موقـع   در   اسـت    الزم  در صورت تمايل،    گرديده  اعالم داراي شرايط خاص     هاي تحصيلي   رشته   شدگان   معرفي   عنوان   به   آنان   اسامي  فهرستمالك اشتر كه    

  و  معاينـه  ،  مـصاحبه   مراحل در   شركت   براي    آن   شده  معرفي   عنوان    به  كه  اي  رشته«ام    هاي مربوط را از اولويت اول انتخابي تا اولويت سي            يا كدرشته   ، كدرشته رشته
  ام  سـي   از اولويـت    بعد  كههاي مذكور     يا كدرشته    كدرشته  اينصورت غير درمند باشند انتخاب كنند و        در هر اولويتي كه عالقه     »اند  شده   معرفي    گزينش  مراحل ساير

  . خواهد شد باشد، حذف
 .   است  گرديده  تعيين  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  توسط وزارت  پزشكي  آموزشي  گروه  تحصيلي هاي  دانشجو در رشته  پذيرش ظرفيت -
  .همان رشته وجود دارد   ارشد ناپيوسته  كارشناسي  در مقاطع يشناس كار  دوره  از طي ، پس شدگان  پذيرفته  براي  تحصيل  ادامه امكان ،مامايي  در رشته -
رداني در مقـاطع كارشناسـي ناپيوسـته همـان رشـته و سـپس         شدگان پس از طي دوره كا       براي پذيرفته    تحصيل   ادامه   امكان ، محيط  بهداشتداني  كار در رشته    -

  .وجود دارد (P.H.D)   تخصصي  دكتراي تا مقطعكارشناسي ارشد ناپيوسته 
ـ  براي پذيرفته   تحصيل  ادامه امكان، ها  با بيماري  و مبارزه    خانواده   بهداشت   با دو گرايش     عمومي   و بهداشت    پزشكي   مدارك  هاي  در رشته  - س از طـي دوره  شدگان پ

  .وجود دارد) هاي مرتبط رشته( (P.H.D)   تخصصي  دكتراي تا مقطعكارداني در مقاطع كارشناسي ناپيوسته همان رشته و سپس كارشناسي ارشد ناپيوسته 
 (P.H.D) دكتـراي   و   ارشـد ناپيوسـته      كارشناسـي    در مقطع   شناسي كار   دوره   از طي   ، پس     شدگان   پذيرفته   براي   تحصيل   ادامه   امكان  ، آزمايشگاهي   علوم  در رشته  -

  . نيز وجود دارد) مرتبط هاي رشته(
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   مربـوط، ادامـه    ورودي  در امتحان  از موفقيت توانند پس  مذكور مي  تحصيلي هاي رشتهو كارشناسي    كارداني هاي  دوره  التحصيالن  فارغبا توجه به مطالب فوق،      لذا  * 
 . دهند تحصيل

   بـه    شـاغل    دانـشجويان   هـاي    از هزينه    بخشي   تأمين   جهت   پزشكي   گروه   دانشجويان   رفاه  ، صندوق    توسعه   سوم   برنامه   قانون 153   ماده   اجرايي  نامه  يين آ  براساس -
  ديعهو و   درماني  خدمات ، بيمه ازدواجضروري ، وام   ، وام  مسكن ، وام  تحصيلي  وام  صورت  به  رفاهي  وتسهيالت  و اعتبارات   نامه   آيين  اساس ، بر ها  دانشگاه  در  تحصيل
 امـور    بـه   مراجعـه   بايـد ضـمن    متقاضـيان ضمناً). گردد  يكجا اخذ مي  صورت  به  تحصيالت از اتمام  بعد  بالفاصله  مسكن وديعه( نمايد  مي  ارائه   متقاضيان   به  مسكن

   به  الزم.  اتخاذ نمايند    مناسب   تصميم   و بازپرداخت    پرداخت   و مقررات    قوانين   از مجموعه    آگاهي   و كسب   واستدرخ   فرم   و تكميل    تحصيل   محل   دانشگاه  دانشجويي
   بازپرداخـت    تـضمين    جهـت    دانـشجويان    رفـاه    صـندوق    به   تعهد محضري    سپردن   به  گردند موظف   مي مند   بهره   رفاهي   از تسهيالت    كه   دانشجوياني   است  توضيح

  .باشند  مي  تحصيالت  از پايان  پس  شده  تعيين هاي يبده
 عـالي    شـوراي  8/4/1376  مـورخ   جلـسه    سـومين  و   چهـل  و سيصد   مصوب   دامپزشكي  رشته   عمومي   يادكتر   دوره   آموزش نامه  ينيآ 11 و 10  هاي  ماده مفاد ذيالً   
 .دارد  مي اعالم را  ريزي برنامه 
   علـوم    گـروه    اسـتثناء دروس     به   و تخصصي   ، اصلي    عمومي   دروس   كليه  شامل(  درمانگاهي   پيش  دو مرحله  در   دامپزشكي  رشته عمومي يار دكت   دوره   درسي  برنامه -

   حـداقل    دامپزشكي  يا دكتر  ه نام   و پايان   ، انترني    از كارآموزي    اعم   درمانگاهي   علوم   آموزشي   گروه   دروس  شامل (  درمانگاهي  و مرحله )  واحد 132 حداقل  درمانگاهي
 .آيد  اجرا در مي  مرحله انجامد و به  مي  طول  به  تحصيلي  سال6  مدت   به معموالً باشد كه مي)  واحد90

 مـصوبه   اساسر  ب   دامپزشكي   درمانگاهي  پيش   جامع  آزمون)   واحد درسي  132   حداقل   از گذراندن   پس (  درمانگاهي  علوم   دروس   به  از ورود     قبل  اول   مرحله   در پايان  -
 دوم   مرحلـه    بـه  ورود شـرط     درمانگاهي  پيش   جامع    آزمون در    قبولي .شود  مي برگزار 20/6/1376 مورخ  ريزي  برنامه   عالي   شوراي   جلسه   دومين و شتاد و ه   دويست   
  .  است درمانگاهي    علوم دروس  يعني 

ـ  آ  مطـابق  ريزي  برنامه  عالي  شوراي  تخصصي  و آموزش  دامپزشكي  دفتر گروه  از طريق  نوبت2   سالي  حداقل مانگاهيدر  پيش  جامع  آزمون:  تبصره    اجرايـي  نامـه  يني
 .شود  خواهد رسيد برگزار مي ريزي  برنامه  عالي  شوراي  دامپزشكي  گروه  تصويب به   مربوط كه آزمون
   ضـروري   درمانگـاهي   مرحلـه   از ورود به  و قبل  واحد درسي132   از گذراندن   پس   دامپزشكي   عمومي  يا دكتر   دوره  انشجويان د   تمامي   براي   آزمون   اين ضمناً
  حـروم  م  تحـصيل    مـردود شـود از ادامـه         آزمون   در اين    از دو نوبت     بيش  شود و هر فرد كه       برگزار مي    سراسري   صورت   به   دو نوبت   در سال    آزمون  اين.  است
  .گردد مي

  هاي علوم پزشكي دانشگاههاي تحصيلي گروه پزشكي در  رشتهضوابط مهم * 
ضمناً رسيدگي به تقاضاهاي    . باشد  تهران، منوط به دارا بودن شرايط ذيل مي       هاي علوم پزشكي مستقر در        بررسي هرگونه تقاضاي نقل و انتقال به دانشگاه         -

  .باشد پذير مي امكان فقط در تابستان هر سال ،نقل و انتقال
  .ازدواج دختر دانشجو پس از شركت در كنكور سراسري و اشتغال به كار يا تحصيل همسر در تهران) الف
  .العالج يا معلوليت مؤثر پس از كنكور سراسري ابتالي دانشجو به بيماري صعب) ب
  .ري جمهوري اسالمي ايران اخذ شده باشددار بودن حكم كفالت و سرپرستي دانشجو كه پس از كنكور سراسري، از دادگست) ج
 . در سال اول تحصيل دانشجو در دانشگاه مبدأ00/18كسب معدل باالتر از ) د

 :ت اس  ذيل  شرح به   تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي  رشته اي  حرفه  مطلوب هاي ثر در فعاليتؤ عضو غير م نقص -
 در   تحصيل  و ادامه  انتخاب مند به  عالقه1387   سال  سراسري  ضوابط و شرايط آزمون  به  با توجه  كه  تجربي  علوم  آزمايشي ر گروه د كننده  شركت  داوطلبان كليه) الف

از  (  جـسماني  بايـد از سـالمت   ،  است  گرديده مشخصذيل    در جدول  كه  بجز موارد خاصي   6   شماره  جدولمندرج در      پزشكي   آموزشي   گروه  تحصيلي  هاي  رشته
  . برخوردار باشند و رواني)   ادراري ، دستگاه هاضمه ، جهاز  خون ، گردش ، تنفس لحاظ قلب

  )علوم تجربي (2 گروه آزمايشي   تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  هاي فعاليت در ثرؤم غير  عضو نقص -4   شماره جدول 
 .تواند باشد  زيرمي  ازنقائص ،يكي ه رشت درانتخابمؤثرعضوغير نقص نوع   تحصيلي رشته

   راه   قادر بـه     مصنوعي   با پاي    باشد ولي   پا نداشته   دو -2    چشم   ويك   گوش  يك -1   تغذيه ، علوم  پزشكي مدارك
 . شست  غيراز انگشت  انگشت يك -3 باشد  رفتن

  ،تكنولوژي) راديولوژي(  پرتوشناسي ، تكنولوژي داروسازي
 ) اديوتراپير ( پرتودرماني

   راه   قادر به    مصنوعي   با پاي    باشد ولي    پا نداشته    يك -2    گوش   ويك   چشم  يك -1
  .  دست  در يك  شست از انگشت  غير  انگشت سه  تا  يك-3. باشد رفتن

. شد با  رفتن  راه  قادر به  مصنوعي  با پاي ولي  باشد نداشته اپ   يك-2    گوش يك -1   آزمايشگاهي علوم
    گوش يك -1    عمل اتاق

 .   گوش  ويك  چشم يك  ، فيزيوتراپي هوشبري
  . باشد  حركت  چرخدار قادر به  با صندلي  باشد ولي پا نداشته  دو-2   چشم يك -1   شناسي شنوايي
  گـرايش (  عمـومي   بهداشـت  ،  اي   حرفـه   بهداشـت   محـيط،   بهداشت
 .  دست  و يك  گوش  ويك  چشم يك )ها  با بيماري مبارزه گرايش(  عمومي ، بهداشت)  خانواده بهداشت

  .   گوش  يك-2   چشم يك -1  كاردرماني
 .  پا  يك-2   گوش يك -1    سنجي بينايي

 . باشد  الزم  كارايي  و داراي سالم  اعضاء بايد كامالً  بقيه  فوق از موارد مذكور در جدول غير
  .جسماني برخوردار باشد داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و...) مامايي و پرستاري، دندانپزشكي، پزشكي،(كي هاي گروه پزش  در ساير رشته-
  يـك   و   چـشم   يك ،   دست   يك   حداقل  داشتنهاي مختلف و شيمي      زيست شناسي با گرايش      تحصيلي  هاي   رشته  اي   حرفه   مطلوب   در فعاليت  مؤثرغير عضو   نقص )ب

 با   دو پا و دو چشم  داشتن  كه شناسي  زمين بجز رشته.  باشد  از هر دو پا محروم  اگر داوطلب ، حتي  است  برخوردار باشند، ضروري  الزم  از كارآيي يك  هر  كه گوش
 .   است  ضروري  صحرايي  عمليات ها و انجام  از آزمايش  استفاده براي   الزم كارآيي

گياهي، دامي، جنگلداري، شيالت، چوب، مرتع و آبخيـزداري، محـيط زيـست،             (تكنولوژي     تحصيلي  هاي   رشته  اي   حرفه  مطلوب  در فعاليت  مؤثر عضو غير    نقص )  ج
 را كساني كه يك چشم و يك گوش         6فضاي سبز، توليد گياهان داروئي و معطر، پرورش زنبور عسل و مديريت مناطق خشك و بياباني مندرج در جدول شماره                     

  .توانند انتخاب نمايند شند و يا انگشت كوچك در يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مياز دست داده با
اندازي پايگاه امكانات    ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز، شيراز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه               )س(ي الزهرا ها  دانشگاه با توجه به اينكه       )د

ي مذكور را در ها دانشگاههاي تحصيلي موجود در  شود كه رشته لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي. اند نموده) روشندل(ويان نابينا اي ويژه دانشج رايانه
 .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اولويت انتخاب رشته

  هاي   در رشته    كه   داوطلباني   اطالع   به 1367   اسفندماه 25  و 24   مورخ   پزشكي  هاي  شته ر   و تخصصي    پزشكي   آموزش   شوراي   نشست  يكمين  و   سي   مفاد مصوبه  ذيالً -
  ريـزي    برنامـه    عـالي    شـوراي  299   جلسه   مصوبه  اساس ، بر    در امتحان    مجاز شركت   تعداد دفعات ( دانرس  شوند، مي   مي   پذيرفته   و داروسازي   ، دندانپزشكي   پزشكي

 ).باشد مي
 شرط ورود   جامع  در امتحان شود و قبولي  برگزار مي  پايه  علوم  جامع  و امتحان  آموزش  اول  مرحله  در پايان  و داروسازي ، دندانپزشكي  پزشكي حصيلي ت هاي در رشته

 .  است  بعدي  مرحله به
 .باشد مي)   عمومي هاي  و درس  پايه  علوم هاي درس (  اول  مرحله هاي  درس  در كليه ، قبولي  پايه  علوم  جامع  در امتحان  شرط شركت) الف
شـود    مي محروم)   و داروسازي ، دندانپزشكي پزشكي (  عمومي  دكتراي  در دوره  تحصيل  از ادامه  پايه   علوم   جامع   در امتحان    موفقيت   عدم   علت   به   كه   دانشجويي )  ب

  .  دهد  تغيير رشته  و يا كارداني  كارشناسي  تحصيلي  در مقاطع  ديگري  رشته مربوط در  دستورالعمل مطابق تواند  مي  تمايل در صورت
 .باشد  مي  پزشكي  علوم ريزي  برنامه  عالي  شوراي  مصوبات اساس  بر  پايه  علوم  جامع  در امتحان  مجاز شركت  تعداد دفعات)  ج

 .شود برگزار مي  كارورزي  پيش  امتحان  سوم  مرحله  در پايان  پزشكي در رشته
 .باشد  مي كارورزي  پيش  جامع  در امتحان  و موفقيت  سوم  مرحله هاي ها و درس  بخش  كليه  در كارآموزي  قبولي  كسب  پزشكي  كارورزي  مرحله  شرط ورود به)الف
 تغييـر     جـاري   توانند برابر مقررات    شوند، مي    مي   محروم   پزشكي   در رشته    تحصيل   از ادامه   كارورزي   پيش   جامع  امتحان در   شدن  مردود  علت   به   كه    دانشجوياني )  ب

 .  بدهند رشته
  .باشد  مي  چهار نوبت كارورزي  پيش  جامع  در امتحان  مجاز شركت  تعداد دفعات)  ج
  كه)   پزشكي   آموزشي  بجز گروه  (  تجربي   علوم   آزمايشي   گروه  مختلف  هاي   رشته 30/11/1386حداكثر تا   )  ديپلم  فوق (  كارداني  هاي   دوره  التحصيل   فارغ   برادران  كليه -

تحصيلي   هاي  در رشته  شدن  پذيرفته اند، درصورت  نموده  شركت  تجربي  علوم  آزمايشي  درگروه  خدمت  به  از اعزام  و قبل  از تحصيل اتمام از  بعد  ماهه شش  مهلت در
   تحـصيل    مدت   حداكثر طول    كه  باالتر بنحوي   در دوره )   ديپلم  فوق (  كارداني   دوره   از واحدهاي    تعدادي   و با احتساب    تر از كارداني   باال  در مقطع گروه آزمايشي ذيربط    

   بالمـانع    آنـان    باشد، قبولي   حصيليت    دوره   در همان   فنĤوري  و  ، تحقيقات    علوم   ضوابط وزارت    طبق   تحصيل   مدت   كمتر از طول     سال 2 باالتر     مقطع   به   از كارداني   آنان
 . را نيز ندارند  آينده  سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري هاي گردد و برابر ضوابط آزمون  مي  تلقي»  يكن لم كان«   آنان  قبولي اينصورت غير در. خواهد بود
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 31/6/87 تـا      آنان   قانوني   خدمات   طرح  كه)  برادران  و  خواهران  از  اعم (  پزشكي   آموزشي  روه گ  هاي  رشته)  ديپلم  فوق(  كارداني  هاي   دوره  التحصيالن   فارغ   كليه : تبصره
   طـرح   مـذكور كـه     هـاي    دوره  التحصيالن   از فارغ    دسته  آن باشند و    ساير ضوابط مي     به  توجه  با   و دوم    اول   نيمسال  هاي   رشته  انتخاب  به مجاز برسد،   پايان   به

 .باشند  مي  پذيرش  ظرفيت  داراي  دوم  نيمسال  براي  هستند كه هايي  رشته  انتخاب مجاز به رسد منحصراً  مي پايان به 30/11/87تا  آنان  ي قانون خدمات
 خـود را     انساني   نيروي  اليحه دمت خ   طرح   از تحصيل    از فراغت    باالتر، مكلفند پس     در مقطع    قبولي  صورت  در   دامپزشكي   كارداني   مقطع   التحصيالن   فارغ  :تذكر مهم 

   كشور را كسب  دامپزشكي سازمان  موافقت  دارد باالتر ضرورت  مقطع  در نام  ثبت  در موقع التحصيالن  از فارغ  دسته  اين  است  دهند، بديهي  مربوط انجام برابر مقررات 
  .دشو نيز مي  قبل   سنوات شدگان  پذيرفته  شامل  تعهد خدمت  اينضمناً .نمايند

يك از دروس امتحاني در زير گروه مربوط به گروه آزمايشي علوم تجربي در جدول ذيل درج شـده                    ها و ضرايب هر     يك از زير گروه     هر   اختصاصي و  مواد امتحاني  -
  .است

  
  وه مربوطمواد امتحاني و ضرايب هريك از دروس در زير گر) علوم تجربي (2هاي آزمايشي گروه آزمايشي  جدول زيرگروه

 هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه  
 نام گروه آزمايشي مواد امتحاني 1زيرگروه  2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه 

روه
د گ

ك
  شناسي  زمين- 1 0 1 4 1 1 

   رياضي-2 2 3 3 4 3
  شناسي  زيست-3 4 4 2 2 2
   فيزيك-4 2 2 2 3 2
   شيمي-5 3 4 2 2 2

 2 تجربي  علوم

  
    گزينش  نوع و تحصيلي   ، مقاطع زيرگروه ،) تجربي  علوم( 2 آزمايشي گروه تحصيلي  هاي رشته -6 شماره  جدول

  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته  رديف
  اي حيهنا  اي حرفهدكتراي   1    **پزشكي  1
  اي ناحيه  اي حرفهدكتراي   2    **داروسازي  2
  يقطب  اي حرفهدكتراي   1    **دامپزشكي  3
  يكشور  دكتراي پيوسته   1    دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  4
  اي ناحيه  اي حرفهدكتراي   1    **دندانپزشكي  5

  يكشور  كارشناسي ارشد  4  
  يكشور  كارشناسي ارشد  4  فقه ومباني حقوق اسالمي

  الهيات ومعارف اسالمي وارشاد  6  يكشور  كارشناسي ارشد  4  فلسفه وكالم

  يكشور  كارشناسي ارشد  4  ران وحديثق
  يكشور  كارشناسي ارشد  4  

  يكشور  كارشناسي ارشد  4  اقتصاد
  يكشور  كارشناسي ارشد  4  حقوق

  يكشور  كارشناسي ارشد  4  علوم سياسي
  يكشور  كارشناسي ارشد  4  فرهنگ ارتباطات

  معارف اسالمي  7

  يكشور  كارشناسي ارشد  4  مديريت
  يكشور  كارشناسي   4    اديان ومذاهب  8
  يكشور  كارشناسي   4    اطالعات نظامي  9
  يكشور  كارشناسي   1    *اعضاي مصنوعي  10
  يكشور  كارشناسي   4    امورگمركي  12
  يكشور  كارشناسي   1    *بينايي سنجي  14
  يكشور  كارشناسي   5    *مديريت خدمات بهداشتي درماني  15
  استاني  كارشناسي   1    **پرستاري  16
  يكشور  كارشناسي   4    تاريخ اسالم  17

  يكشور  كارشناسي   5  
  يكشور  كارشناسي   5  بيومكانيك ورزشي

  يكشور  كارشناسي   5  رفتارحركتي
  يكشور  كارشناسي   5  فيزيولوژي ورزشي
  يكشور  كارشناسي   5  مديريت ورزشي
  يكشور  كارشناسي   5  مربيگري ورزشي
  يكشور  كارشناسي   5  ورزش معلولين

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  18

  يكشور  كارشناسي   5  ورزش همگاني
  يكشور  كارشناسي   5    تربيت مربي عقيدتي سياسي  19

  استاني  كارشناسي   4  
  اي ناحيه  كارشناسي   4  حسابرسي

  حسابداري  20  اي ناحيه  كارشناسي   4  دولتي

  اي ناحيه  كارشناسي   4  مالياتي
  يكشور  كارشناسي   5    حقوق  21
  يكشور  كارشناسي   4    خبرنگاري  22
  يكشور  كارشناسي   5    دبيري تربيت بدني وعلوم ورزشي  23
  يكشور  كارشناسي   5    مديريت مناطق خشك وبيابان-مهندسي منابع طبيعي   24
  يكشور  كارشناسي   1    دبيري زيست شناسي  25
  يكشور  كارشناسي   2    دبيري شيمي  26

  يقطب  كارشناسي   1  
  روانشناسي  27  يقطب  كارشناسي   1  صنعتي سازماني

  يقطب  كارشناسي   1  باليني
  يكشور  كارشناسي   4    زبان وادبيات عربي  28
  يكشور  كارشناسي   1    *شنوايي شناسي  31
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    گزينش  نوع و تحصيلي   ، مقاطع زيرگروه ،) تجربي  علوم( 2 آزمايشي گروه تحصيلي  هاي رشته -6 شماره  جدولادامه 
  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته  رديف

 استاني  كارشناسي   2  
  شيمي  32 استاني  كارشناسي   2  كاربردي
 استاني  كارشناسي   2  محض

  33  يكشور  كارشناسي   5  
  

  علوم اجتماعي
  يكشور  كارشناسي   5  مطالعات امنيتي  

  يقطب  كارشناسي   4  
  يقطب  كارشناسي   4  اقتصادبازرگاني

  يكشور  كارشناسي   4  اقتصادپول وبانكداري
  يكشور  كارشناسي   4  اقتصادصنعتي

  يكشور  كارشناسي   4  اقتصادكشاورزي
  يطبق  كارشناسي   4  اقتصادنظري

  علوم اقتصادي  34

  يكشور  كارشناسي   4  اقتصادحمل ونقل
  يكشور  كارشناسي   4  

  يكشور  كارشناسي   4  اطالعات
  يكشور  كارشناسي   4  انتظامي

  يكشور  كارشناسي   4  خدمات پشتيباني
  يكشور  كارشناسي   4  راهنمايي ورانندگي

  علوم انتظامي  35

  يكشور  سي كارشنا  4  كشف جرايم
  يكشور  كارشناسي   1    *علوم تغذيه  36

  يكشور  كارشناسي   5  
  علوم سياسي  37  يكشور  كارشناسي   5  امنيت ملي

  يكشور  كارشناسي   5  مطالعات امنيتي
  يكشور  كارشناسي   4    علوم قضايي  39

  يكشور  كارشناسي   1  كنترل كيفي وبهداشتي  *علوم وصنايع غذايي  40  يكشور  كارشناسي   1  
  يقطب  كارشناسي   1    *يوتراپيفيز  43
  يكشور  ارشناسي ك  1    *كاردرماني  44

  يقطب  كارشناسي   4  
  كتابداري  45  يقطب  كارشناسي   4  علوم انساني واجتماعي

  يقطب  كارشناسي   4  فني مهندسي
  يكشور  كارشناسي   5    *كتابداري درشاخه پزشكي  46
  يكشور  كارشناسي   4    كالم اسالمي  47
  يكشور  كارشناسي   1    *گفتاردرماني  48
  استاني  كارشناسي   1    مامايي  49
  يكشور  كارشناسي   5    *مددكاري اجتماعي  50
  يكشور  كارشناسي   1    مديريت وكميسردريايي  52

  يكشور  كارشناسي   4  
  يمعارف اسالم  53  يكشور  كارشناسي   4  فقه واصول

  يكشور  كارشناسي   4  فلسفه اسالمي
  يكشور  كارشناسي   4    مهندسي سيستم  55
  يكشور  كارشناسي   5    مهندسي فضاي سبز  56
  يكشور  كارشناسي   4    مهندسي نگهداري  59

  يكشور  كارشناسي   4  
  مهندسي هوانوردي  60  يكشور  كارشناسي   4  خلباني

  يكشور  كارشناسي   4  ناوبري هوايي
  يكشور  كارشناسي   2    ناوبري وفرماندهي كشتي  61
  ياستان  كارشناسي   1    *اتاق عمل  62

  استاني  كارداني   1  
  *بهداشت  63  اي ناحيه  كارداني   1  اي حرفه
  استاني  ني كاردا  1  محيط

 استاني  كارداني   1  
  بهداشت عمومي  64 استاني  كارداني   1  بهداشت خانواده
 استاني  كارداني   1  مبارزه بابيماريها

  يكشور  كارداني   1    *تكنسين پروتزهاي دنداني  66
  يكشور  كارشناسي  1    *)راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني  67
  اي ناحيه  كارشناسي   1    *)راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي   68
  يكشور  كارداني   1    *اي تكنولوژي پزشكي هسته  69
  ياستان  كارداني   5    تكنولوژي توليدات دامي  70
  ياستان  كارداني   5    **تكنولوژي توليدات گياهي  71
  ياستان  كارداني   5    تكنولوژي جنگلداري  72
  ياستان  كارداني   5    تكنولوژي چوب  73
  ياستان  كارداني   5    تكنولوژي شيالت  74
  استاني  كارداني   5    تكنولوژي صنايع غذايي  75
  ياستان   كارداني  5    زيست تكنولوژي محيط  76
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    گزينش  نوع و تحصيلي   ، مقاطع زيرگروه ،) تجربي  علوم( 2 آزمايشي گروه تحصيلي  هاي رشته -6 شماره  جدولادامه 
  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته  رديف
  ياستان  كارداني   5    **تكنولوژي مرتع وابخيزداري  77
  ياستان  كارداني   5    تكنولوژي موادغذايي  78
  استاني  كارداني   5    كاربردي توليدوبهره برداري گياهان دارويي–علمي   79
  استاني  كارداني   4    خدمات مسافرتي وجهانگرديكارداني   80
  استاني  كارشناسي   1    *علوم ازمايشگاهي  81
  استاني  كارداني   4    كارداني اموربانكي  82
  استاني  كارداني   4    كارداني اموربيمه  83
  يكشور  كارداني   4    كارداني اموردولتي  84
  يكشور  كارداني   4    كارداني امورمالي ومالياتي  85
  استاني  كارداني   5    كارداني تربيت بدني وعلوم ورزشي  87
  استاني  كارداني   4    كارداني تربيت معلم قران مجيد  88
  ياستان  اني كارد  4    كارداني حسابداري  89
  ياستان  كارداني   1    **كارداني دامپزشكي  90
  ياستان  كارداني   2    كارداني شيمي  91
  يكشور  كارداني   5    كاربردي پرورش اسب–كارداني علمي   92
  يكشور  كارداني   4    كارداني علوم پايه انتظامي  93
  استاني  كارداني   1    كارداني فوريت هاي پزشكي  94
  ياستان  كارداني   4    كارداني كتابداري  95
  ياستان  كارداني   1    كارداني مامايي  96
  ياستان  كارداني   5    كاربردي امورزراعي وباغي–كارداني علمي   98
  استاني  كارداني   5    كاربردي پرورش زنبورعسل–كارداني علمي   99
  اي ناحيه  كارداني   1    *مدارك پزشكي  100
  استاني  كارشناسي   1    *هوشبري  101
  اي ناحيه  كارشناسي   5    **علوم خاك –مهندسي كشاورزي   102

  اي ناحيه  كارشناسي   5  
  **زراعت واصالح نباتات–مهندسي كشاورزي   103  اي ناحيه  كارشناسي   5  اصالح نباتات

  اي ناحيه  كارشناسي   5  زراعت
  اي ناحيه  كارشناسي   5    **علوم باغباني –مهندسي كشاورزي   104

  اي ناحيه  كارشناسي   5  
  **علوم دامي -مهندسي كشاورزي   105  اي ناحيه  كارشناسي   5  دام

  اي ناحيه  كارشناسي   5  طيور
  اي ناحيه  كارشناسي   5  تبديل موادغذايي  **علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي   106  اي ناحيه  كارشناسي   5  

  اي ناحيه  كارشناسي   5    **گياه پزشكي-ندسي كشاورزي مه  107
  اي ناحيه  كارشناسي   5    **مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي  108

  يكشور  كارشناسي   5  
  يكشور  كارشناسي   5  بوم شناسي ابزيان

  يكشور  كارشناسي   5  تكثيروپرورش ابزيان
  يكشور  كارشناسي   5  صيدوبهره برداري ابزيان

  **شيالت-مهندسي منابع طبيعي   109

  يكشور  كارشناسي   5  فراوري محصوالت شيالتي
  يكشور  كارشناسي   5  

  يكشور  كارشناسي   5  بيولوژي وحفاظت چوب
  **علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   110  يكشور  كارشناسي   5  خميروكاغذ

  يكشور  كارشناسي   5  صنايع چوب
  يكشور  كارشناسي   5    **زيست محيط–مهندسي منابع طبيعي   111
  يكشور  كارشناسي   5    **مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي   112

  يكشور  كارشناسي   5  
  يكشور  كارشناسي   5  حفاظت واصالح چوب

  يكشور  كارشناسي   5  صنايع خميروكاغذ
  يكشور  كارشناسي   5  صنايع فراورده هاي مركب چوب

  يكشور  كارشناسي   5  صنايع مبلمان

  **مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   113

  يكشور  كارشناسي   5  طراحي سازه هاي چوبي
  يكشور  كارشناسي   1  

  يكشور  كارشناسي   1  بيوشيمي
  يكشور  كارشناسي   1  بيوفيزيك

  يكشور  كارشناسي   1  /بيوتكنولوژي /زيست فناوري 
  يكشور  كارشناسي   1  ژنتيك

  يركشو  كارشناسي   1  علوم سلولي ملكولي

  زيست شناسي سلولي مولكولي  114

  يكشور  كارشناسي   1  ميكروبيولوژي
  اي ناحيه  كارشناسي   3    زمين شناسي كاربردي  115
  يكشور  كارشناسي   4    فقه وحقوق حنفي  116
  يكشور  كارشناسي   4    فقه وحقوق شافعي  117
  يكشور  كارشناسي   4    فلسفه وعرفان اسالمي  118
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت فرهنگي هنري  119
  اي ناحيه  اسي كارشن  4    مديريت بازرگاني  120
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    گزينش  نوع و تحصيلي   ، مقاطع زيرگروه ،) تجربي  علوم( 2 آزمايشي گروه تحصيلي  هاي رشته -6 شماره  جدولادامه 
  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته  رديف

  يكشور  كارشناسي   4  
  يكشور  ناسي كارش  4  بندروكشتيراني

  اييمديريت وبازرگاني دري  121  يكشور  كارشناسي   4  گمرگي

  يكشور  كارشناسي   4  مناطق ويژه
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت اموربانكي  122
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت بيمه  123
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت بيمه اكو  124
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت جهانگردي  125
  اي ناحيه  كارشناسي   4    مديريت دولتي  126
  اي ناحيه  كارشناسي   4    مديريت صنعتي  127
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت گمركي  128
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت هتلداري  129
  استاني  كارداني   4    كارداني مديريت صنعتي كاربردي  130
  استاني  كارداني   4    كارداني مديريت جهانگردي  131
  استاني  كارداني   4    ريكارداني مديريت هتلدا  132
  يكشور  كارشناسي   4    اديان وعرفان-الهيات ومعارف اسالمي   133
  يكشور  كارشناسي   5   مديريت مالي  134
  اي ناحيه  كارشناسي  5    **مهندسي كشاورزي ـ ترويج و آموزش كشاورزي   135

  يكشور  كارشناسي   5  
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    گزينش  نوع و تحصيلي   ، مقاطع زيرگروه ،) تجربي  علوم( 2 آزمايشي گروه تحصيلي  هاي رشته -6 شماره  جدولادامه 
  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته  رديف
  يكشور  كارداني   2    كارداني بازيافت موادزائدوجامد  169
  استاني  كارداني   4    كار كاربردي روابط-كارداني علمي   170
  استاتي  كارشناسي  1    بهداشت محيط  171
  استاني  كارداني  5  )  ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورشمخصوص فرهنگيان(آموزش و پرورش ابتدايي   173
  استاني  كارداني  5  )مخصوص فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش(مانده ذهني  آموزش و پرورش كودكان استثنايي، عقب  174
  استاني  كارداني  5  )مخصوص فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش(بينا  نابينا و كمآموزش و پرورش كودكان استثنايي،   175
  استاني  كارداني  5  )مخصوص فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش(شنوا  ناشنوا و كمآموزش و پرورش كودكان استثنايي،   176
  .باشد  درصد مي30ظرفيت پذيرش از هر جنس ها حداقل   در اين رشته-*

  .باشد  درصد مي40ها حداقل ظرفيت پذيرش از هر جنس   در اين رشته-**
  
  )بخش دوم(  

   درديپلم رسمي و يا پيماني شاغل  فرهنگيانويژههاي تحصيلي  پذيرش دانشجو در رشتهنحوه 
  )يتجربعلوم  (2در گروه آزمايشي  وزارت آموزش و پرورش

منـدرج   10مطابق جدول شماره    ،  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان      آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز خود در رشته                وزارت* 
اسـري سـال    ، از بين داوطلبان ديپلمه شاغل رسمي و يا پپماني وزارت مـذكور در آزمـون سر                1387 سال    آزمون سراسري  1دفترچه راهنماي شماره     29در صفحه   

 در وزارت   ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان       لذا شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته       . نمايد   مبادرت به پذيرش دانشجو مي     1387
  .گردد  به شرح ذيل اعالم مي1387 آزمون سراسري سال 1عالوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره آموزش و پرورش 

   در وزارت آموزش و پرورش ديپلم رسمي و يا پيماني شاغلن  فرهنگياويژه   تحصيلي هاي  رشته  و اختصاصي شرايط و ضوابط عمومي
ـ        باشد و داوطلبان نمي      انتخاب رشته براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش داراي شرايط خاص مي            -1 اب توانند بدون در نظر گرفتن شرايط وزارت متبوع خود، انتخ

 اين آزمـون را  1بايست قبل از انتخاب رشته، شرايط اختصاصي و ضوابط اعالم شده در دفترچه شماره               داوطلبان فرهنگي مي   -2. رشته نموده و ادامه تحصيل دهند     
ـ    م كـه در اختيـار محـل خـدمت آنـان      مجدداً مطالعه نموده و ساير مقررات را از اداره امور اداري محل خدمت خود جويا شده و موافقت كتبي را بر اساس فرم معل

 كساني كه -4. باشند از به انتخاب رشته ميجهايي كه مورد موافقت كتبي محل خدمت خود قرار گرفته است، م  فرهنگيان فقط در رشته-3. باشد دريافت نمايند مي
 فرم معلم در اختيار ادارات محل خدمت قرار گرفتـه اسـت، دارا   بندي مشاغل معلمان كه دستورالعمل آن بر اساس     شرايط الزم را طبق ضوابط و مقررات طرح طبقه        

 فـرم   -5. نام يا در طول تحصيل از ادامه تحصي محروم خواهند شـد             نباشند و يا به هر دليل موفق به دريافت اين فرم نشوند در صورت قبولي در هر مرحله از ثبت                   
 قـانون   61 بـر اسـاس مـاده        -6.  مشاغل واجد شرايط براي ادامه تحصيل باشند ارائه خواهد شـد           بندي  معلم فقط به افرادي كه مطابق ضوابط و مقررات طرح طبقه          

گردنـد بـا هزينـه        هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي              هاي اجرايي براي طي دوره      مديريت خدمات كشوري، اعزام كارمندان دستگاه     
 تغيير محل تحصيل فرهنگيان پس از پذيرفته شدن در كدرشته محل، تحت هيچ شـرايطي ولـو در                   -7. نوع شده است  هاي مربوط و مأموريت آموزشي مم       دستگاه

تواننـد در محلـي كـه         لذا فرهنگيان بايد همزمان با اشتغال به كار در محل خدمت خود، در صورتي كه مي               . امكان پذير نخواهد بود   .... صورت انتقال محل خدمت و      
در غير اينصورت و عدم توجه به مشكالت ناشي از متفاوت بودن محل خدمت با محل تحصيل به                  . مايند، ادامه تحصيل دهند انتخاب رشته نمايند      ن  انتخاب رشته مي  

  .بنابر اين در انتخاب رشته و محل تحصيل به اين موضوع مهم توجه خاصي داشته باشند. عهده خود داوطلب خواهد بود
  
    

  )بخش سوم(  
  )علوم تجربي (2  عالي در گروه آزمايشي  و مؤسسات آموزشها دانشگاه متمركز  نيمه تحصيلي  هاي رشته براي كليه  دانشجونحوه پذيرش

  .گيرد  مي اممتمركز انج  نيمه  روش  به گزينش تخصصي آن رشته دارند،  امتحان و يا  عملي    و آزمون ، معاينه  نظير مصاحبه  اقداماتي  نياز به  كه هايي  رشته براي -
در فـصل اول     ذيـربط   عـالي    آمـوزش   سـسات ؤم در مذكور   تحصيلي   هاي  رشته از   يك هر در دانشجو  پذيرش  ظرفيت و  شرايط  و  ضوابط ها،  رشته  گونه   اين  فهرست

  .تاس  شده  درج دفترچه راهنما  اين) كليات(
پذيرند، در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعـالم شـده بـراي هـر يـك از                     آزمايشي دانشجو مي    و مؤسسات آموزش عالي كه از چند گروه        ها  دانشگاه كليه   -

  .هاي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شد هاي تحصيلي به نسبت متقاضيان در هر يك از گروه رشته
هـاي روزانـه،       دوره   تحـصيلي   هاي   رشته   انتخاب  به  خود مجاز    آزمون   كارنامه  اساس اند و بر     كرده   شركت  اختصاصي  و   عمومي  آزمون  در  كه  از داوطلباني   دسته آن -

   در گروه  هر دوره متمركز     نيمه  هاي  كدرشته    از مجموع    كدرشته 2توانند حداكثر     مي باشند،   مي نور و يا مؤسسات غيرانتفاعي بر حسب كارنامه        ، پيام )شبانه(نوبت دوم 
  . نمايند  متمركز انتخاب هاي  بر كدرشته  مذكور، عالوه هاي ضوابط رشته ايط و شر  به را با توجهعلوم تجربي   آزمايشي
و يا هر دو گـروه      ) هاي خارجي   زبان (5و يا گروه آزمايشي     ) هنر (4   آزمايشي   در گروه    شركت   متقاضي   كه  علوم تجربي   آزمايشي    گروه   از داوطلبان    دسته   آن : تبصره

 هـاي   رشـته   از   محـل    كدرشـته  2توانند حداكثر     باشند، مي    مزبور مي    آزمايشي  گروه در   رشته   انتخاب  به مجاز   آزمون   كارنامه  براساس و اند  نيز شده  5 و   4آزمايشي  
 خـود    اصلي آزمايشي روهمتمركز گ نيمه   محل كدرشته بر دو  عالوه نيز راهاي خارجي يا هر دو گروه آزمايشي  يا گروه آزمايشي زبانهنر   آزمايشي  گروه متمركز نيمه  

 . نمايند دوار  انتخابي  هاي  محل ساير كدرشته  همراه   به و از طريق اينترنت   اولويت ترتيب  آنها را به  و كد انتخاب
 مربـوط   مورد نظر خود را از جـداول      ) كزمتمر   نيمه   كدرشته 2حداكثر  (متمركز     نيمه   انتخابي  هاي  توانند كدرشته    مي   تمايل  الذكر در صورت     فوق   از داوطلبان   هر يك  -

   عالقـه    كـه   هر اولويتي   متمركز در   هاي  كدرشته  ساير  همراه   به 1387  سال  تحصيلي   هاي   رشته   انتخاب  در فرم  از طريق اينترنت       عالقه   اولويت   ترتيب   و به   استخراج
 . نمايند ا واردو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنم) 100 تا 1  از اولويت(دارند 

   برابر ظرفيـت   متمركز تا چند       نيمه  هاي  كدرشته از   يك هر   شدگان   معرفي   اسامي  فهرست متمركز،    هاي   رشته   نهايي  شدگان   پذيرفته   اسامي   از انتشار فهرست    پس -
  هـاي    يا كدرشته    كدرشته   كه   داوطلباني   از بين  ) رچه راهنما درج شده است    اين دفت فصل اول    » الف«   در قسمت    كل  نمره   محاسبه  نحوه (  كل   نمره   به   با توجه   هررشته

 .شد  خواهد  و اعالم اند استخراج  نموده مذكور را انتخاب
  به  متمركز   نيمه  هاي  يط رشته شرا   واجدين   شوند، در رديف    متمركز پذيرفته    نيمه  هاي   از كدرشته   ، قبل    متمركز انتخابي    در كدرشته    كه   از داوطلباني    دسته  آن :تبصره

  از كدرشـته    متمركـز بعـد     در كدرشـته    كـه   داوطلبـاني  ديگـر   عبـارت     به. گيرند  نمي متمركز قرار  نيمه   هاي   يا رشته   رشته  شدگان   معرفي   فهرست  منظور استخراج   
  هـاي    يـا رشـته      رشـته    چنـد برابـر ظرفيـت        ضوابط در گزينش     به  با توجه  يرند متمركز قرار نگ    شدگان   پذيرفته   در رديف    شوند و يا بطور كلي      متمركز پذيرفته   نيمه
 . لحاظ خواهند شد متمركز انتخابي نيمه

 شـود  مـي  منتشر   آنان  اسامي  فهرست  همراه  به  مربوط كه   زماني   برنامه   براساس   است   الزم  مندي   عالقه  متمركز، در صورت     نيمه  هاي   از رشته   يك  هر  شدگان  معرفي -
و همچنين انتخاب كد محل تحصيل از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش                   گزينش   و ديگر مراحل     و يا علمي    عملي   ، آزمون   ، معاينه    در مصاحبه    شركت  براي

 . نمايند اقدامآموزش كشور 
   عمـومي  هـاي   صالحيت  بررسي  و نتيجه  و يا علمي  عملي ، آزمون ، معاينه  مصاحبه ج نتاي  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل   نمره   بر اساس    در هر رشته     نهايي  گزينش -

 . خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  قبولشدگان  اسامي فهرست  و  ذيربط، انجام  توسط ارگان داوطلبان
   نوبـت    يك  عنوان متمركز، به  نيمه  تحصيلي هاي  از رشته  در هر يك نهايي  گزينش و   عملي يا آزمون  و  و معاينه  در مصاحبه    از موفقيت    پس   داوطلب   شدن  پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب   وي براي   قبولي از حداكثر دو نوبت
 نيز   جاري  سال  متمركز آزمون  رشته شدگان  جزو پذيرفته چنانچه، گيرند مي  قرار متمركز نيمه  تحصيلي   هاي  از رشته يك  هر شدگان  معرفي رديف  در   كه  داوطلباني -

 : نمايند  اقدام  ذيل2 و 1   تبصره  به توانند با توجه مي ) رشته 2 حداكثر( متمركز  نيمه هاي  يا رشته  رشته  گزينش مراحل  در  شركت  به  تمايل صورت در باشند
 .نمايند  تحصيل و  نام ثبت  متمركز قبولي  در رشته  مقرر  در تاريخ است   الزم داوطلبان از  دسته اين -1  تبصره
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 پذيرفته مذكور    هاي  رشته  يا  رشته   گزينش  مختلف  مراحل در  و  كنند  اقدام    شده  معرفي  متمركز  نيمه  هاي  رشته  يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه  صورتي در -2  تبصره
  گـردد و بـا آنـان        مي    تلقي»  يكن  لم  كان «متمركز  رشته در  آنان    قبلي  قبولي،  گردد  اعالم  متمركز  نيمه  رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان   اسامي  فهرست و شوند 

  .شد خواهد رفتار   انتقالي همانند دانشجويان
گيرد و نظر به اينكه اين گونه         متمركز انجام مي    وش نيمه سسات اموزش عالي به ر    ؤ و م  ها  دانشگاههاي تحصيلي      با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در برخي از رشته          -

مـاه و يـا اوايـل         متمركز حدوداً در اواخـر دي       هاي نيمه   باشند، لذا نتايج نهايي رشته      ها داراي مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و ساير مراحل گزينش مي             رشته
  . خواهد بود) ماه بهمن(نيمسال دوم از متمركز   هاي تحصيلي نيمه براي رشتهيل و آغاز تحصاين پذيرش دانشجو  شود، بنابر ماه اعالم مي بهمن

متمركـز دانـشجو       نيمـه    روش   بـه    جـاري   سال    آنها در آزمون     به   وابسته   عالي   آموزش  سساتؤ م   كه  هايي ها و ارگان   ها، سازمان    از وزارتخانه    هريك   رسمي  پرسنل -
 يـا     كد وزارتخانـه    شماره و    و نام    ذيربط داشته    و ارگان   سازمان ،   در وزارتخانه    رسمي   خدمت   سابقه   تمام  سال   سه  حداقل 29/12/86  خ تا تاري   پذيرند، درصورتيكه   مي

 و    گـزينش   داوطلبـان    سـاير    بـه   سبت تا چهار برابر، ن      قبولي  امكانباشند، با       نموده   مشخص  سراسري    آزمون  نام  ثبت  هنگام   خود را      خدمت   محل   و يا ارگان    سازمان
 .شد  خواهند معرفي

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مـصاحبه، معاينـه و آزمـون عملـي را بـا                    متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي        هاي نيمه    معرفي چند برابر رشته    -
  .باشند متمركز مي سط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمهشدگان نهايي به عنوان قبولي تو موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته

هـاي تحـصيلي      هاي روزانه، شبانه، پيام نور و غيرانتفاعي هر گروه آزمايشي، در انتهاي جداول رشته               متمركز دوره   هاي تحصيلي نيمه     جدول رشته  :تذكر خيلي مهم  
هاي روزانه، شـبانه، پيـام نـور و           متمركز دوره   هاي نيمه   لذا ضرورت دارد داوطلبان جهت انتخاب رشته      . شده است متمركز همان دوره از گروه آزمايشي مربوط درج         

  . هاي متمركز همان دوره مراجعه نمايند غيرانتفاعي به انتهاي جداول رشته
  

  )بخش چهارم(
  )علوم تجربي (2 در گروه آزمايشي   عالي آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه )نهشبا(نوبت دوم  دوره  حصيليت  مختلف  هاي  دانشجو دررشته ضوابط پذيرش شرايط و

 ،  علوم زارت و به  وابسته  عالي  آموزش سساتؤم  وها دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي  مختلف هاي  دانشجو در رشته ضوابط پذيرش  شرايط و  شامل  بخش اين 
 :باشد  مي  ذيل  شرح  بهتجربي   علوم  آزمايشي  درگروهت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين وزار  فنĤوري  و تحقيقات

 لي  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم  دانشجو در دوره ضوابط پذيرش شرايط و -1
 جمعاًدر گروه آزمايشي علوم تجربي   عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه)شبانه( نوبت دوم   دوره   تحصيلي   مختلف  هاي   رشته   دانشجو در كليه     پذيرش   كل  ظرفيت  -

 .باشد مي نفر 6002 حدود
 نوبـت دوم      دوره   تحـصيلي   هـاي   رشته  به  توجه  و با    رشته   انتخاب   به   مجاز بودن   ينچن و هم  علوم تجربي    آزمايشي   گروه   در آزمون    شرط شركت    به   داوطلبان  كليه -
 . مايشي ذيربط استخراج و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما و از طريق اينترنت و به صورت صحيح در فرم انتخاب رشته وارد نماينداز گروه آزرا نيز ) شبانه(
بـت دوم   نو   دوره   تحـصيلي   هـاي    از رشـته     هر يك    دروس  ضرايب  و  امتحاني مواد هاي تحصيلي و همچنين        شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته         -
 .باشد ميهاي ذيربط  رشته   روزانه همانند دوره )شبانه(
گروه آزمايشي علوم تجربي مطـابق ضـوابط مربـوط بـه            ) شبانه(هاي مختلف تحصيلي دوره نوبت دوم         اي رشته   هاي مطلوب حرفه   ثر در فعاليت  ؤ نقص عضو غيرم   -

  .باشد هاي روزانه گروه آزمايشي مذكور مي هاي تحصيلي دوره رشته
  اختـصاصي   و  واجـد شـرايط عمـومي     اسـت   الزم  عالي   آموزش  سساتؤم  و ها  دانشگاه )شبانه( نوبت دوم       دوره   تحصيلي  هاي   در رشته    تحصيل   متقاضي  داوطلبان -
 . باشند اشته ند  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از  و بوده)   يك  شماره راهنماي    دفترچه2-2 و 2-1   در بندهاي شرايط مندرج(
 .شود  نمي  محسوب  سراسري  در آزمون  قبولي نوبت  از حداكثر دو  قبولي  نوبت  يك  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن پذيرفته -
بدون انصراف از تحـصيل در آزمـون   توانند  كنند، مي  و مؤسسات اموزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نميها دانشگاه) شبانه( دانشجويان دوره نوبت دوم   -

نام در رشته قبولي جديد، الزم است در رشته قبـولي قبلـي    بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت         . نام و شركت نمايند    سراسري ثبت 
دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحـصيل در           ح است كه اين     الزم به توضي  . خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند             

    .رشته قبولي قبلي خود را ندارند
  .باشد به صورت استاني مي) شبانه(هاي تحصيلي نوبت دوم  گزينش در تمام رشته -
  )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصيل -2
 دانـشجويان   بـه   رفـاهي  امور ساير  و تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تامين  امكان  وجه  هيچ  به ،)شبانه(بت دومنو  دوره  مجري  عالي   آموزش  سساتؤم و ها  دانشگاه -

 و موسسات آموزش عالي كشور در فصل اول همين دفترچـه راهنمـا را   ها دانشگاه شرايط و ضوابط اختصاصي  شود توضيحات مربوط به به داوطلبان توصيه مي   . داشت نخواهند  
 .قيقاً مطالعه نمايندد
 )شبانه( نوبت دوم    ايجاد دوره    طرح  نامه  آيين  در   كه  مگر در مواردي  .  خواهند بود    روزانه   دوره   دانشجويان   آموزشي   مقررات  تابع )شبانه( نوبت دوم    دوره  دانشجويان -

 .است  شده مستثني
 .باشد  مي  ممنوع نه روزا  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجويان انتقال -
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود   كارشناسي  و در مقطع   كارداني  در مقطع  تحصيلي  دوره طول -
 .شود  و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم ميها دانشگاهبا نظر ) شبانه( نوبت دوم  دورهي ها  كالس  تشكيل ساعات -
هاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي تحت پوشش وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش                    و دانشكده  ها  دانشگاه) شبانه(بت دوم    نو دورههاي     ساعات تشكيل كالس   -

  .پزشكي از ساعت سه و نيم بعدازظهر به بعد خواهد بود
  .هاي روزانه است مطابق مقررات دوره آموزشي مقطع تحصيلي مربوط،  نامه ينيبه جز در موارد مشخص شده در آ) شبانه( نوبت دوم دورهمقررات آموزشي  -
   )شبانه( نوبت دوم   دوره شهريه -3

 و همچنـين بـا توجـه بـه     هـا  دانـشگاه هاي امنا و هيات مميزه مركزي و شوراي مركـزي           دفتر هيات  21/1/1381   مورخ 5379/15   شماره   استناد تصويبنامه   به )الف
گروه ) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم       ين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه ثابت و متغير رشته           شوراي معاون  16/2/83تصميمات متخذه در جلسه مورخ      

  :  به شرح جداول ذيل خواهد بود1387 براي وروديهاي سال   و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاهآموزشي غيرپزشكي 
 .يابد  مي  افزايش  قبل  سال  مبلغ  به نسبت درصد 10   ميزان  به  تحصيلي  متغير در هر سال  شهريه-1  تبصره
 . و تغيير نخواهد كرد  بوده  ثابت  آنان  تحصيل پايان  تا)1/7/87( 1387   سال هاي  ورودي  براي  ثابت  شهريه-2  تبصره

  )شبانه(اي دوره نوبت دوم  و مؤسسات آموزش عالي كشور برها دانشگاههاي مختلف تحصيلي در مقاطع كارداني و كارشناسي  شهريه رشته جدول
  1387-88تحصيلي  در سال

  )به ريال (شهريه متغير براي هر واحد درسي

يف
رد

  

  گروه آموزشي  عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت

هر نيمسال (
  )تحصيلي

  پايه نظري  عمومي  )به ريال(
اصلي و 

تخصصي 
  )ظرين(

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با دو (
ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با سه (
ساعت اجرا 
  )در هفته

شهريه پروژه در 
صورت وجود در 
برنامه آموزشي 

  )هر واحد(
  )به ريال(

  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/750  هاي آموزشي ساير گروه  اراك  1  000/700  علوم انساني
  000/300  000/800  علوم انساني

علوم پايه، فني مهندسـي،       اروميه  2
  000/300  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/850  وهنر طبيعي ومنابع كشاورزي

  000/300  000/200  000/150  000/110  000/90  000/70  000/100/1  هاي آموزشي ساير گروه  اصفهان  3  000/600  علوم انساني
  000/350  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  )س(الزهرا  4  000/700  علوم انساني
  000/300  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  ايالم  5  000/700  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  سينا همدان بوعلي   6  000/800  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  بيرجند  7  000/700  علوم انساني
  المللي بين  8  000/700  علوم انساني

  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  )ره( امام خميني
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  )به ريال (شهريه متغير براي هر واحد درسي

يف
رد

  

  گروه آموزشي  عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت

هر نيمسال (
  )تحصيلي

  پايه نظري  عمومي  )به ريال(
اصلي و 

تخصصي 
  )ظرين(

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با دو (
ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با سه (
ساعت اجرا 
  )در هفته

شهريه پروژه در 
صورت وجود در 
برنامه آموزشي 

  )هر واحد(
  )به ريال(

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  تبريز  9  000/800  علوم انساني
  000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  تربيت معلم تهران  10  000/700  علوم انساني
 تربيت معلم  11  000/450  علوم انساني

  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  آذربايجان
  000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  هاي آموزشي ساير گروه  تربيت معلم سبزوار  12  000/600  علوم انساني

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/600  علوم انساني  )پرديس قم(تهران   13
  000/400  000/200  000/200  000/200  000/200  000/100  000/500/3  دامپزشكي

  000/450  000/350  000/250  000/225  000/120  000/70  000/200/1  فني و مهندسي و هنر
  تهران  14  000/350 000/350 000/250  000/180  000/120  000/70  000/050/1  علوم پايه

  000/300 000/350 000/250  000/150  000/100  000/70  000/000/1  علوم انساني
  000/400  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  خليج فارس  15  000/900  علوم انساني
  000/400  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  رازي كرمانشاه  16  000/700  علوم انساني
  000/350  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/800  هاي آموزشي وهساير گر  زابل  17  000/700  علوم انساني
  000/350  000/180  000/140 000/110  000/90  000/65  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  زنجان  18  000/600  علوم انساني
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  سمنان  19  000/800  علوم انساني
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  لوچستانبو سيستان  20  000/700  علوم انساني
  000/250  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  هاي آموزشي ساير گروه  شاهد  21  000/900  علوم انساني

  000/700  وم انسانيعل
علوم پايه، فني مهندسـي،       شهركرد  22

  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  كشاورزي و منابع طبيعي
  000/700  علوم انساني

علوم پايه، فني مهندسـي،     
و   طبيعي  منابع و  كشاورزي

  هنر
  باهنر كرمان شهيد  23  000/200  000/180  000/140  000/110  000/90  000/800

  000/800  دامپزشكي
000/65  

000/120  000/140  000/200  000/200  000/500  
  000/600  علوم انساني

علوم پايه، فني مهندسـي،     
كشاورزي و منابع طبيعي و     

  هنر
  چمران اهواز شهيد  24  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/000/1

  000/800  يدامپزشك
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  هاي آموزشي ساير گروه  شيراز  25  000/000/1  علوم انساني
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  صنعتي شاهرود  26  000/800  علوم انساني

  صنعتي  27
  000/350  000/170  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  علوم پايه، فني مهندسي  مالك اشتر

  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/500  علوم انساني و علوم پايه  عالمه طباطبايي  28
  000/450  000/350  000/250  000/225  000/120  000/70  000/200/1  و مهندسي و هنرفني 

  علم و صنعت ايران  29  000/350 000/350 000/250  000/180  000/120  000/70  000/050/1  علوم پايه
  000/300 000/350 000/250  000/150  000/100  000/70  000/000/1  علوم انساني

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  هاي آموزشي كليه گروه  علوم پايه دامغان  30
علوم كشاورزي و   31

كشاورزي و منابع طبيعي و       منابع طبيعي گرگان
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  علوم پايه

علوم و فنون دريايي   32
فني مهندسي، كـشاورزي و     خرمشهر

  000/200  000/200  000/150  000/120  000/90  000/65  000/600  منابع طبيعي و علوم پايه
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  فردوسي مشهد  33  000/600  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/60  000/600  هاي آموزشي روهساير گ  قم  34  000/550  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  كاشان  35  000/800  علوم انساني
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  هاي آموزشي ساير گروه  كردستان  36  000/600  علوم انساني
  000/350  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  گيالن  37  000/800  علوم انساني
  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/60  000/500  هاي آموزشي ساير گروه  لرستان  38  000/400  علوم انساني
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  هاي آموزشي ساير گروه  مازندران  39  000/700  علوم انساني
  000/250  000/170  000/140  000/120  000/100  000/65  000/800  هاي آموزشي ساير گروه  هرمزگان  40  000/700  علوم انساني

  000/350  000/180  000/140  000/120  000/100  000/70  000/800  هنر  هنر تهران  41
  000/350  000/180  000/140  000/120  000/100  000/70  000/750  هنر  هنر اسالمي تبريز  42

  000/350  000/160  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  هاي آموزشي ساير گروه  ياسوج  43  000/650  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/600  هاي آموزشي ساير گروه  يزد  44  000/550  علوم انساني

كشاورزي و منابع   45
  000/400  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/700  كشاورزي و منابع طبيعي  طبيعي مالثاني

  000/250  000/150  000/130  000/100  000/80  000/50  000/550  هاي آموزشي ساير گروه  محقق اردبيلي  46  000/500  علوم انساني
  000/300  000/180  000/140  000/110  000/90  00/65  000/850  هاي آموزشي ساير گروه  تفرش  47  000/800  علوم انساني
  000/300  000/200  000/150  000/120  000/100  000/65  000/700  هاي آموزشي اير گروهس  وليعصر رفسنجان  48  000/600  علوم انساني

  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/900  هاي آموزشي كليه گروه  صنعتي شيراز  49
 علومدانشكده   50

  000/250  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/650  علوم انساني  اقتصادي
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  )به ريال (شهريه متغير براي هر واحد درسي

يف
رد

  

  گروه آموزشي  عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت

هر نيمسال (
  )تحصيلي

  پايه نظري  عمومي  )به ريال(
اصلي و 

تخصصي 
  )ظرين(

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با دو (
ساعت اجرا 
  )در هفته

آزمايشگاهي 
و كارگاهي 

عملي با سه (
ساعت اجرا 
  )در هفته

شهريه پروژه در 
صورت وجود در 
برنامه آموزشي 

  )هر واحد(
  )به ريال(

  000/300پروژه 
تربيت دبير شريعتي   51

كارآموزي   000/180  000/140  000/110  000/100  000/65  000/650  هاي آموزشي  گروهكليه  و شهيد رجايي
000/110  

مجتمع آموزش عالي   52
  000/400  000/200  000/150  000/120  000/100  000/70  000/800  كشاورزي و منابع طبيعي  مراغه

 دانشكده تربيت  53
  000/250  000/143  000/143  000/99  000/88  000/55  000/400  زشيهاي آمو كليه گروه  دبير شريعتي

مجتمع آموزش عالي   54
  000/250  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/650  هاي آموزشي كليه گروه  شاپور جندي

دانشكده مهندسي   55
  000/250  000/180  000/140  000/120  000/100  000/65  000/650  فني مهندسي  گلپايگان

  000/800  علوم انساني
56  

 و ها دانشگاهساير 
مؤسسات آموزش 

  000/850  هاي آموزشي ساير گروه  عالي كشور
000/65  000/90  000/110  000/140  000/180  000/300  

   وزارت بهو غير وابسته   وابستهكشور اعم از مراكز   ، درماني  بهداشتي  خدمات و  پزشكي  علوم هاي  و دانشكدهها دانشگاه   تحصيلي هاي  رشته  كليه  براي )شبانه( دوره نوبت دوم  شهريه )ب
  .باشد به شرح جدول ذيل مي 1387 سال  هاي  ورودي  براي پزشكي  آموزش و   ، درمان بهداشت

  1387هاي مهرماه  راي ورودي درماني ب ـهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  و دانشكدهها دانشگاه) شبانه(ميزان شهريه دوره نوبت دوم 
  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 

شهريه ثابت   مقطع تحصيلي  دروس تخصصي  دروس عمومي
  كارآموزي و كارآموزي در عرصه  عملي   نظري   عملي   نظري   )به ريال(

  000/385  كارداني
  000/151  000/127  000/92  000/127  000/46  000/540  كارشناسي

  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -
  . كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند-
 بهداشتي، درماني پـس از فراغـت از تحـصيل هيچگونـه تعهـد خـدمت            هاي علوم پزشكي و خدمات      و دانشكده  ها  دانشگاه) شبانه( دانشجويان دوره نوبت دوم      -

 .نخواهند داشت
     گزينش نحوه  و  تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت  و توزيع بندي  ازنظر سهميه  داوطلبان بندي  تقسيم -4
 و ها دانشگاه همچنين و وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري  مؤسسات آموزش عالي وابسته بهها دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   تحصيلي  هاي رشته در دانشجو  پذيرش -

   استاني بومي درصد به روش 90 تا 80  حدودبه ميزان،   پزشكي  وآموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  به  وابسته ، درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي علوم  هاي دانشكده
 و مؤسسات آموزشي وابسته به وزارت ها دانشگاهكارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و    به  در هر رشته  پذيرش درصد از ظرفيت 10  حدود تا و است

 و   پزشكي  علوم هاي  و دانشكدهها دانشگاه  كاركناناز ظرفيت پذيرش در هر رشته به % 20حدود  هاي گروه آموزش پزشكي  در رشتهمتبوع بومي استان مربوط و
را    استان همان  در  استخدام  از انواع  يكي  سابقه  سال  سه حداقل   باشند و يا داراي  شرايط بومي  يا داراي يابد كه  مي اختصاص   استان اني و درم  بهداشتي خدمات
 .باشندداشته 

  در همان)   در كارنامه  مندرج  بومي  استان مطابق ( آنان  بومي  استان  كه  داوطلباني  به  هر رشته ظرفيت  در  يافته  درصد اختصاص  استاني  بومي  گزينش در روش -
  . خواهد گرفت  باشد تعلق استان

  . خواهد بود نام   ثبت  هنگام  به  تمام  سال35و كارمندان   كاركنانكليه    سهميه  براي حداكثر سن -
هاي   و دانشكدهها دانشگاهيزي علوم پزشكي، داوطلبان سهميه كاركنان ر  شوراي دبيران شوراي عالي برنامه2/2/85 مورخ 137 با توجه به مصوبه جلسه :تبصره

 .باشند  نميداراي شرط سنيعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  از سوي سازمان به  ي تحصيل  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت )شبانه(دوره نوبت دوم   در شده پذيرفته  كاركنان  به   آموزشي موريتأ م اعطاي -

 . است ممنوعكارگيرنده 
 بايد   در دانشگاه نام  ثبت  هنگام  و به شدن  پذيرفته صورت  و در  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت وليتئمس -

 .گردد  مي  تلقي»  يكن  لم نكا«   وي  قبولي اينصورت غير  در  مربوط را ارائه مدارك
   در قبال وليتيئ مس  ذيربط هيچگونه ، مؤسسات )شبانه( دوره نوبت دوم   پزشكي  علوم  و مؤسساتها دانشگاه   از سوي  شده  اعالم  ظرفيت  تكميل  عدم صورت  در-

  و نام   بعد ثبت  سال  سراسري  در آزمونتوانند برابر ضوابط مربوط مجدداً  مي ذيربط  تحصيلي هاي  يا رشته  رشته شدگان  و پذيرفته داشت  نخواهند    كالس تشكيل
 . نمايند شركت

 در اختيار   ساير ضوابط و مقررات  به توجه  با  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف تعيين واحد و همچنين 10 حداقل واحدهاي انتخابي دانشجويان -
  . ذيربط خواهد بود  عالي  آموزش  مؤسسه آموزشي شوراي

   كل  نمره  محاسبه نحوه (  داوطلبان  كل  نمره  براساس  عالي  آموزش مؤسسات  وها دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  از رشته يك  دانشجو در هر گزينش -
 .پذيرد  مي صورت)   است  شده  داده توضيحراهنما    دفترچه اين فصل اول  در  داوطلبان براي

   روزانه هاي همانند شرايط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  در دورههاي آموزشي و همچنين مقررات انضباطي  و برنامه دانشجو  ضوابط پذيرش ساير شرايط و -
  .خواهد بود

  .باشد  سال مي8  سال و دوره تحصيل در مقطع كارشناسي حداكثر4 طول دوره تحصيل در مقطع كارداني حداكثر -
  .شود اعطا مي» شبانه«التحصيلي دانشجويان دوره شبانه با ذكر كلمه   مدرك فارغ-
 . كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است-
    رشته انتخاب -5
 .پذيرد  مي  مفاد زير انجام ساسا  بر علوم تجربي   آزمايشي گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  رشته انتخاب   
 و ها دانشگاه حضوري و  نيمه) شبانه(، نوبت دوم   روزانه هاي  دوره  تحصيلي هاي رشته  انتخاب   مجاز به  مندرجات كارنامه اوليه اساس بر   كه  از داوطلباني دسته  آن -

 هاي رشته  به مربوط  ضوابط همچنين و راهنما  دفترچه  اين  اول  فصل در  ضوابط مندرج  اساس بر توانند مي  مندي  عالقه باشند، در صورت  مي  عالي  آموزش مؤسسات
 فرم در از طريق اينترنت و  استخراج  مربوط  جدول از را خود  عالقه مورد  )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي  هاي كدرشته يا  ،كدرشته )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي 
 .نمايند وارد  اولويت  ترتيب  به 1387ل سا  آزمون  تحصيلي  هاي هرشت  انتخاب 

توانند   ندارند و لذا مي  محدوديتي  اولويت نظر تعداد و از لحاظ درج  از )شبانه(نوبت دوم    دوره هاي  كدرشته  در انتخاب  فوق  واجد شرايط بندهاي داوطلبان -
 تا 1  از اولويت (  انتخابي هاي  اولويت  عنوان ، بهو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما  مربوط استخراج   را از جداول )هشبان(دوره نوبت دوم  هاي  يا كدرشته كدرشته

 .نمايندوارد    رشته  انتخاب در فرمو از طريق اينترنت ) 100
   روش ها، به  رشته  گونه  اين  انتخاب مند به  عالقهعلوم تجربي   آزمايشي روه گ  داوطلبان بين  از )شبانه( دوره نوبت دوم  هاي  از رشته برخي  دانشجو در پذيرش -

دوره نوبت  متمركز  نيمه  رشته  انتخاب  به  تمايل در صورتمربوط    آزمايشي مند گروه  عالقه داوطلبان. شود  مي انجام  مذكور  رشته  روزانه متمركز و همانند دوره نيمه
  هاي  ساير كدرشته  همراه را به  آن انتخاب  و يا چند  يك  عنوان به  و استخراجذيربط   جداول از هاي مربوط را  ياكدرشته محل  كدرشته ست ا ، الزم )شبانه(دوم 

  .نمايندوارد    رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت ،  انتخابي
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  )بخش پنجم(
 و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاهحضوري  هاي نيمه  دورههاي مختلف تحصيلي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته

  )تجربيعلوم  (2گروه آزمايشي  در
  حضوري مؤسسات آموزش عالي  هاي نيمه دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در 

ـ روه آزمايـشي علـوم    و مؤسسات آموزش عالي در گها دانشگاهحضوري  هاي نيمه هاي مختلف تحصيلي دوره     ظرفيت كل پذيرش دانشجو در رشته      - ي جمعـاً  تجرب
  .باشد نفر مي 213 حدود

مندرجات كارنامـه   اساس   بر( به شرط شركت در آزمون گروه آزمايشي ذيربط و همچنين مجاز بودن به انتخاب رشته                 تجربي كليه داوطلبان گروه آزمايشي علوم       -
  .حضوري را نيز انتخاب نمايند هاي نيمه هاي تحصيلي دوره تهتوانند رش حضوري مي و نيمه) شبانه(هاي روزانه، نوبت دوم  دوره) اوليه

هاي روزانه و  هاي تحصيلي مربوط در دوره حضوري همانند مواد امتحاني و ضرايب رشته هاي نيمه هاي تحصيلي دوره  مواد امتحاني و ضرايب دروس هريك از رشته        -
  .باشد  و مؤسسات آموزش عالي ميها دانشگاهشبانه 

   و مؤسسات آموزش عالي به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي مجاز در آزمـون سراسـري محـسوب                   ها  دانشگاهحضوري    هاي نيمه  دن در دوره  ش  پذيرفته -
  .شود نمي

ز تحـصيل در آزمـون      تواننـد بـدون انـصراف ا       كنند، مي   عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي         و مؤسسات آموزش   ها  دانشگاهحضوري    دانشجويان دوره نيمه   -
نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلـي خـود انـصراف قطعـي       بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت. نام و شركت نمايند  سراسري ثبت 
  .حاصل نمايند

   و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهحضوري  هاي نيمه ضوابط تحصيل در دوره
حضوري به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهنـد                    هاي نيمه  دوره  مجري    عالي    آموزش     و مؤسسات  ها  دانشگاه -

  .داشت
نور خواهد  ه پيامحضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگا هاي نيمه عالي در زمينه آموزش  و مؤسسات آموزش ها دانشگاهحضوري  هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -

  . هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها به صورت كالس بود و تشكيل كالس
  . نور امكان پذير خواهد بود حضوري و دانشگاه پيام ي نيمهها دورهحضوري منحصراً به  ي نيمهها دورهانتقال و تغيير رشته دانشجويان  -
 و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات                 ها  دانشگاهحضوري    هاي نيمه  يالن دوره التحص به فارغ  - 

  .شود  ميءاعطا» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه«و فنĤوري با ذكر كلمه 
  .عالي به روش گزينش بومي استاني است  و مؤسسات آموزشها دانشگاهري حضو هاي نيمه هاي تحصيلي دوره  پذيرش دانشجو در رشته-
  . در روش گزينش بومي استاني درصد اختصاص يافته به ظرفيت هر رشته به داوطلباني كه استان بومي آنها در همان استان باشد تعلق خواهد گرفت-
  .تشدگان الزامي اس نصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته  كسب حد-
  .گردد اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي  و مؤسسات آموزش عالي برها دانشگاهحضوري  هاي نيمه از دانشجويان دوره -
 و مؤسسات آموزش عالي وابـسته بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و               ها  دانشگاهحضوري    هاي نيمه   هاي تحصيلي دوره    حضوري براي كليه رشته     هاي نيمه   شهريه دوره  -

   . باشد  و مؤسسات آموزش عالي كشور ميها دانشگاه) شبانه(شهريه دوره نوبت دوم % 60به ميزان  1387هاي سال  ي وروديفنĤوري برا
  انتخاب رشته 

  . به شرح ذيل انجام مي پذيردتجربي آزمايشي علوم  مؤسسات آموزش عالي در گروه  وها دانشگاهحضوري  هاي نيمه هاي تحصيلي دوره انتخاب رشته -
 و مؤسـسات    هـا   دانـشگاه حـضوري     هاي روزانه، شبانه و نيمه     هاي تحصيلي دوره   به انتخاب رشته    مجاز  مندرجات كارنامه اوليه  اساس   از داوطلباني كه بر     ن دسته آ -

هاي تحـصيلي    مربوط به رشته  و همچنين ضوابط    راهنما   ضوابط مندرج در فصل اول اين دفترچه         بر اساس توانند   مندي مي   باشند، در صورت عالقه      عالي مي   آموزش
از طريـق   اسـتخراج و    از گروه آزمايشي ذيربط مندرج در اين دفترچه راهنما          هاي تحصيلي مورد عالقه خود را از جداول مربوط            حضوري، كدرشته يا كدرشته     نيمه

  .د نمايندوار 1387هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  در فرم انتخاب رشتهاينترنت 
حضوري از نظر تعداد و يـا از لحـاظ درج اولويـت محـدوديتي ندارنـد و لـذا               هاي نيمه  هاي تحصيلي دوره   ايط در انتخاب كدرشته يا كد رشته       داوطلبان واجد شر   -

به  ،هنماو بر اساس توضيحات اين دفترچه را      استخراج  هر گروه آزمايشي    به  حضوري را از جداول مربوط        هاي نيمه  هاي تحصيلي دوره   توانند كدرشته يا كدرشته     مي
  . نمايندوارددر فرم انتخاب رشته از طريق اينترنت ) 100 تا 1از اولويت (هاي انتخابي  عنوان اولويت

  
  )شمـبخش ش(

  نور  پيام دانشگاههاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي   رشتهدر  دانشجو  پذيرش ضوابط اختصاصيشرايط و 
 و    متعـارف   هاي  آموزش   كه   است   انساني  هاي  ساز خالقيت    استعدادها و زمينه    ، شكوفايي   ، رشد اجتماعي     علمي  سعه تو   از اركان   در كشور يكي  عالي     آموزش  گسترش
   بـه    دستيابي  ر براي  دو   باز و از راه     آموزش   از قبيل   هائي   برنامه   و اجراي    جديد آموزشي   هاي  روش   به  توجه و     نيست   كافي   مهم   ركن   اين   برقراري   براي  تنهايي    به  جاري
   متعارف  آموزشي  نظام  از مقررات  برخي  مربوط به هاي  و محدوديت  و مكاني  زماني  موانع  باز، كاهش  آموزش  مفهوم نزديكترين.   است  و ضروري الزم ، توسعه  هاي هدف

، از   و اقليمـي    شغلي  هاي  و محدوديت    كافي   فرصت  ، نداشتن    مراكز آموزشي    به   دسترسي   عدم   بدليل   كه   است   افرادي   به   عالي   آموزش   ارائه  هاي  ايجاد زمينه   منظور  به
  يـاددهي ــ      فرايند يـادگيري    به   دادن   سازمان   براي   نويني   آموزشي   دور، نظام    از راه   آموزش.  برخوردارند   متعارف  حضوري   از آموزش   مندي  بهره    براي   كمتري  امكان
   يـاري    ارتباط جمعـي    ها و ساير وسايل     ، رسانه    مواد آموزشي    يا چند نوع     از يك    استفاده   براي   و كاربرد راهكارهايي    منظور انتخاب     را، به    مركز آموزشي   ك ي   كه  است
  خـود    بـا مـشاركت      دور، فراينـد يـادگيري      ز راه  ا   آموزشـي    خـدمات   هاي جديد در ارائـه       از فرابري   مندي  و با بهره    آموزش   نوع   اين   با بكارگيري   چنينم ه .دهد  مي

   آمـوزش    دور و تحقـق      از راه  آمـوزش , حضوري   مختلف آموزش نيمه   هاي  نظام   در قالب    آموزشي  هاي   برنامه  توسعه منظور     رو به   از اين  .شود  تر مي    سهل  يادگيرندگان
 ايجـاد     براي   دانشگاه   اين  هاي  رنامهب.    است   شده  سيسأ ت   فرهنگي   انقالب   عالي   شوراي   مصوب  اساسنامه  نور طبق    پيام   دانشگاه ،   وقت   جا و در همه     ، در همه     همه  براي

   تحـصيالت   منـدان    عالقـه    را به    تحصيلي  مناسب  هاي فرصت   بتواند   اميدوار است    دانشگاه  اين.   است   گرفته   شكل   اجتماعي   سريع   و تحوالت    آموزش   ميان  هماهنگي
 افـراد     بـالقوه   ، نيـرو و تـوان        وقت  از هدر رفتن     جلوگيري   باشد و ضمن     رشد جمعيت    از آهنگ    منبعث   فزاينده   تقاضاي   بسياري پاسخگوي   نمايد و تا حد      ارائه  عالي
  . نمايد  هدايت  و مطلوب  سازنده  نيروها و استعدادها را در مسيري  اين،  عالي  آموزش مند به عالقه

  نور  پيام  مراكز آموزشي دانشگاه  تحصيلي  مختلف هاي  دانشجو در رشته و ضوابط پذيرششرايط 
  .باشد نور مي  پيام هاي آموزشي دانشگاه مراكز و واحدها و كانون  درتجربي علوم   آزمايشي  دانشجو در گروه  شرايط و ضوابط پذيرش  شامل  بخش اين

   دانشجو  شرايط و ضوابط پذيرش-1
نور به استثناء شـيوه آزمـون        پيام   دانشگاه 1387-88 در سال تحصيلي     تجربي گروه آزمايشي علوم       تحصيلي   مختلف  هاي   دانشجو در رشته     پذيرش   كل  ت ظرفي -

 .باشد نفر مي 34856محور راديو و تلويزيوني جمعاً حدود 
   دانشگاه   تحصيلي  هاي   رشته  مند به    عالقه   كه 1387   سال   سراسري  ش متوسطه در آزمون   دانشگاهي نظام جديد آموز      ديپلم نظام قديم يا پيش       از داوطلبان    هر يك  -

   رشـته   انتخاب  و در فرم    مربوط استخراج    خود را از جداول      مورد عالقه    تحصيلي  هاي  توانند رشته    مي   آزمون   كارنامه   ذيربط باشند براساس     آزمايشي  نور در گروه    پيام
 . نمايند درج

 آزمـون سراسـري     روزانـه  هاي  مربوط در دوره  رشته  و ضرايب  نور همانند مواد امتحاني      پيام   دانشگاه   تحصيلي  هاي   از رشته   هر يك   دروس    مواد امتحاني و ضرايب      -
  .باشد مي

 نور  پيام  در دانشگاه  شرايط تحصيل-2
   اطـالع    نيز بـه    شرايط و ضوابط ذيل   ) نور   پيام  شرايط و ضوابط دانشگاه    (  سراسري   آزمون   يك  شماره   دفترچه 25   الي 11   در صفحات    بر شرايط و ضوابط مندرج      عالوه

 .رسد  ذيربط مي داوطلبان
داوطلبـان   . باشـند    كـرده    را رعايت    عمومي   وظيفه   ضوابط مقررات    كه   اين   نمايند، مشروط به     استفاده   تحصيلي  توانند از معافيت     مي   مشمول  شدگان   پذيرفته   كليه -

هاي آزمون محور دانشگاه پذيرفته شوند، در صورتي كه در حين خدمت مقدس سربازي در يكـي از   محور راديو و تلويزيوني در كانون      هايي كه به شيوه آزمون      رشته
توانند در امتحانـات پايـان تـرم دانـشگاه در       خود ميها در دانشگاه پيام نور، به عنوان دانشجو پذيرفته شوند، با موافقت يگان محل خدمت نظام وظيفه              اين رشته 

 . نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه پيام نور شركت نمايند و در اين صورت نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند
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  . خواهد بود  سال9  سايرين   و براي  سال6كنند  مي استفاده  حصيلي ت از معافيت   دانشجوياني كه   براي  كارشناسي  مجاز در مقطع تحصيل مدت   حداكثر طول -
  .باشد  مي  كارشناسي  مقطع  براي  تحصيلي هاي  رشته  دانشجو در كليه  پذيرش-
اي تحت پوشش منـدرج     ه  بر اساس شهرستان  هاي واجد شرايط      بقيه شهرستان % 30بومي شهرستان و    % 70با  (هاي پيام نور، بومي شهرستاني         نوع گزينش رشته   -

  .باشد مي 47تا  39در جدول صفحه 
 .باشد  مي  كارشناسي  مقطع  براي  تحصيلي هاي  رشته  دانشجو در كليه  پذيرش-
  . نمايند توانند شركت  و مرد مي ها زن  رشته  در كليه-
 .باشد جو همزمان با تحصيل ميسر مينور اختياري و امكان اشتغال دانش هاي دروس نظري دانشگاه پيام  حضور دانشجو در كالس-
 . است  ممنوع  عالي  آموزش ها و مؤسسات  ساير دانشگاه  به  و تغيير رشته  انتقال-
 .شود ي م  و ارزشيابي نور استاني تصحيح هاي پيام  و دانشگاه  مركزي  در سازمان  امتحاني  و عمدتاً اوراق  متمركز بوده  و امتحانات دانشگاه  ارزشيابي  نظام-
 .شود  نمي  محسوب  سراسري  درآزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  نوبت  يك  عنوان  به  دانشگاه  دراين شدن  پذيرفته -
 از    كـه    از دانشجوياني    عده  نضمناً آ . نور ندارند   پيام   دانشگاه     براي   انصراف   به  گيرند نيازي    قرار مي   شدگان   پذيرفته   در رديف   نور كه    پيام   دانشگاه   فعلي   دانشجويان -

 .  كنند  استفاده  تحصيلي توانند از معافيت  مجدداً نمي از انصراف كنند، پس  مي  استفاده  تحصيلي معافيت
 . باشند  شده شگاهيدان  پيش  دوره  اخذ گواهينامه  به  موفق1387 بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه   متوسطه  جديد آموزش  نظام شدگان   پذيرفته  كليه-

حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهي، كالس حضوري براي             در اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه            :  مهم  تذكر خيلي   
نـور    ليكن نظام آموزشي دانشگاه پيام    شود،    ميدر تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار        ) نامه حد نصاب حضور دانشجو در كالس        بدون رعايت آيين  (دروس عملي   

هاي درس حـضوري      اشكال گروهي يا كالس     هاي رفع     در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه     . دانشجومحور بوده و فراگيري دروس بعضاً به صورت خودخوان مي باشد          
يل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت خودخوان ارائـه  شدگان در يك رشته تحصيلي به حد نصاب الزم تشك          وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته      

تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحدهاي همجوار يا مركز استاني كـه داراي رشـته                          همچنين دانشگاه مي  . نمايد  مي
 .تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد

ها در مراكز ديگر دانشگاه بنا بـه تـشخيص            اي، استاني يا ساير آزمايشگاه      در آزمايشگاه منطقه  ) آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير   (هاي عملي     اجراي برخي از درس    -
تعيين شده  هاي عملي ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم در محل                  ها وديگر درس    ها، كارگاه   اجراي آزمايشگاه . دانشگاه صورت خواهد گرفت   

  .دانشجو موظف است در محل تشكيل جلسات آزمايشگاه، كارگاه يا آتليه حضور به هم رساندانجام شود و 
  نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام فهرست رشته

 نام گرايش  نام رشته  نام گرايش  نام رشته  نام گرايش  نام رشته
    مترجمي زبان انگليسي   زبان و ادبيات فارسي    آمار

    مديريت جهانگردي  كاربردي  شناسي زمين  اديان و عرفان   معارف اسالميالهيات و
    مديريت صنعتي  محض  شناسي زمين  اسالمي  ملل   و تمدن  فرهنگ تاريخ الهيات و معارف اسالمي
    مديريت دولتي  عمومي  شناسي زيست  علوم قرآن و حديث الهيات و معارف اسالمي
    مديريت بازرگاني  علوم گياهي  شناسي زيست   اسالميفلسفه و كالم الهيات و معارف اسالمي
  افزارنرم  مهندسي كامپيوتر  كاربردي  شيمي  فقه و مباني حقوق اسالمي الهيات و معارف اسالمي

  سخت افزار  مهندسي كامپيوتر  محض  شيمي    تاريخ
    مهندسي فناوري اطالعات  طراحي پارچه  طراحي پارچه و لباس    بدني و علوم ورزشيتربيت 

هاي  مهندسي ماشين  پژوهشگري  علوم اجتماعي  روستايي  جغرافياي انساني
    كشاورزي و مكانيزاسيون

  مهندسي كشاورزي ـ  تعاون  علوم اجتماعي  شهري  جغرافياي انساني
    علوم دامي

  جغرافيا و
مهندسي منابع طبيعي ـ   اقتصاد نظري  علوم اقتصادي     شهري ريزي برنامه

    محيط زيست
    مهندسي آب و خاك  پيش دبستاني و دبستاني علوم تربيتي  اقليم شناسي  يعيجغرافياي طب

  مهندسي مديريت و  مشاوره و راهنمايي علوم تربيتي  ژئومورفولوژي  جغرافياي طبيعي
    آباداني روستاها

    مهندسي علوم كشاورزي آموزشي ريزي برنامهو مديريت علوم تربيتي    حسابداري
    اقتصاد كشاورزيمهندسي     علوم سياسي    حقوق

    مهندسي صنايع    علوم كامپيوتر    روانشناسي عمومي
    مهندسي مديريت پروژه  اتمي مولكولي  فيزيك  كاربردي  رياضي
    مهندسي مديريت اجرايي  حالت جامد  فيزيك  محض  رياضي

    مهندسي معماري  اي هسته  فيزيك    زبان و ادبيات انگليسي
  نگارگري  سالميهنر ا    كتابداري    زبان و ادبيات عربي

   .باشد هاي آزمايشي مي هاي دانشگاه پيام نور در همه گروه اين جدول كلي است و شامل كليه رشته* 
   انتخاب رشته تحصيلي -3

  :پذيرد  مي  زير انجام  نكات نور بر اساس  پيام  دانشگاه  مختلف  آزمايشي هاي  گروه  تحصيلي هاي  رشته انتخاب
   دانـشگاه    تحـصيلي   هاي   رشته   ضوابط مربوط به     و همچنين    دفترچه   اين   اول   در بخش    ضوابط مندرج    و بر اساس     كارنامه   مندرجات   به  د با توجه  توان   مي   هر داوطلب  -

  همـراه    بـه      اولويـت    ترتيب   به 1387   سال   سراسري   رشته اينترنتي آزمون     انتخاب   و در فرم     خود را استخراج     مورد عالقه    تحصيلي  هاي   يا كدرشته   نور، كدرشته   پيام
 . نمايد  درج 100 تا 1هاي   سراسري در هر يك از رديف  آزمون  تحصيلي هاي ساير كدرشته

   كه   كساني  و براي    ارائه   طور مستقل    مازاد بر دروس مصوب رشته تحصيلي دانشجو به          دبيري   دروس  شود ولي كليه     نمي   ارائه   دبيري   گرايش   دانشگاه  در اين : 1تبصره  
 .شود  نيز اعطاء مي  دبيري  دوره  گذرانيدن  گواهي مربوط  بر دانشنامه   را بگذرانند عالوه  دروس  اين با موفقيت

 و    نـوع رشـته     انتخاب با    ، اما در رابطه   دانشگاهي داوطلب نيست     ندارد و وابسته به رشته تحصيلي دوره دبيرستان يا پيش           محدوديتي  انتخاب نوع رشته مورد عالقه      
  . بايد شرايط و ضوابط مربوط به انتخاب مركز يا واحد را رعايت نمايد ، هر داوطلب  تحصيل محل

   ظرفيـت    جـداول    بـه    بـا توجـه     اسـت   باشند، الزم       يتجربعلوم     آزمايشي  نور در گروه     پيام   دانشگاه  تحصيلي  هاي     يا رشته    رشته   انتخاب  مند به    عالقه   كه  داوطلباني
  دفترچـه،   اين   هشتم  بخش در     مندرج   دستورالعمل   و بر اساس     خود را استخراج    هاي مورد عالقه     يا كدرشته محل     مربوط، كدرشته    آزمايشي   گروه   تحصيلي  هاي  رشته
  . نمايند  اينترنتي اقدام  رشته  انتخاب  براي تحصيل در دانشگاه مورد نظر را در فرم  مورد عالقه  تحصيلي هاي  كدرشته  درج  به نسبت

   انتخاب شيوه آموزشي -4
هاي آموزشي مصوب وزارت علوم،        اين طرح سعي دارد ضمن رعايت كيفيت در برنامه         .االمكان بر اساس تجميع دروس اجرا مي شود         هاي درسي دانشگاه حتي     برنامه

فرينـي، مهـارت     هاي زنـدگي، كـار آ       هاي شغلي، مهارت    هاي تحصيل از راه دور، مهارت       رتتحقيقات و فناوري، داوطلب را تشويق نمايد در مقطع كارشناسي با مها           
در اين صورت تعـدادي واحـد   . و سطح بينش و معرفت دانشجو نسبت به زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي تقويت گرددآشنا گردد ... و ) ICDL(راهبري رايانه 

  .شود درسي نيز به واحدهاي رشته تحصيلي اضافه مي
  : نور عبارتند از هاي آموزشي در دانشگاه پيام شيوه

  حضوري   شيوه آموزشي نيمه-1-4
هاي درس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد پاور  گيري از فناوري آموزشي و تجهيز كالس نور با بهره حضوري دانشگاه پيام هاي نيمه در دوره

هاي سنتي كشور  هاي دانشگاه هاي آموزشي خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالس    توانسته است كالس    DVDن و   پوينت و يا سيستم تلويزيو    
 هاي عملي الزامي    هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس           البته بر طبق ضوابط نظام آموزشي دانشگاه حضور دانشجويان در كالس           .ريزي و ارائه نمايد     برنامه
  .است

   شيوه آموزشي از راه دور و آزمون محور-2-4
هاي نظام آموزشي باز و از راه دور است كه دانشجو نيازي به حضور در كالس ندارد و با مطالعه               شيوه آموزشي غيرحضوري، آزمون محور و راديو تلويزيوني از ويژگي         

حضوري،   هاي گوناگون اجراي آموزش نيمه      نور در كنار روش      بر اين اساس دانشگاه پيام     .مايدتواند در امتحانات درسي شركت ن       منابع درسي و ساير مواد آموزشي مي      
تواند   نام مي   در اين نظام آموزشي داوطلب داراي شرايط ثبت       . هاي آموزشي غير حضوري آزمون محور راديو تلويزيوني نموده است           مبادرت به طراحي و اجراي دوره     

هاي تحت    هاي ارائه شده در كانون آزمون محور مركز استان ذيربط را انتخاب كند و رعايت شهرستان                 رشته تحصيلي از رشته   در هر جاي استان محل سكونت، يك        
  . هاي غيرحضوري آزمون محور الزامي نيست پوشش براي داوطلبان تحصيل در رشته



 هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي  شرايط و ضوابط اختصاصي رشته                                       فصل دوم 
 

 38

   انتخاب محل تحصيل-5
 جـا و در همـه وقـت و جلـوگيري از               عالي و تحقق هدف دسترسي به آموزش براي همه، در همه           نور به منظور دسترسي مناسب داوطلبان به آموزش         دانشگاه پيام 

تواند بـا لحـاظ جـدول         هر داوطلب مي  . هاي تحصيلي، نسبت به ايجاد مراكز و واحدهاي مختلف در فواصل جغرافيايي و جمعيتي مناسب اقدام كرده است                   مهاجرت
 : پوشش هر مركز و واحد دانشگاهي و ضوابط زير نسبت به انتخاب مركز يا واحد محل تحصيل اقدام نمايدهاي تحت مربوط، مراكز دانشگاهي و شهرستان

در   معتبـر مـورد تأييـد دانـشگاه           گـواهي     با ارائه   )  دولت   كاركنان    براي( و يا اشتغال       محل سكونت     شهرستان   به    حضوري بايد با توجه     داوطلبان شيوه آموزشي نيمه   
  .نور و يا واحد هاي دولتي تحت نظارت، انتخاب رشته و در فرم درج نمايد نمايد و از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام  زير باشد اقدام  از شرايط  يكي  داراي  كه  صورتي 

 .اه طبق جدول مربوط اين دفترچه مركز يا واحد دانشگ هاي زير پوشش  يا بخش  در شهرستان  داوطلب  متوسطه  آخر دوره  سال  تحصيلي  اخذ مدرك  محل- 1
 مركز يا واحد دانـشگاه طبـق جـدول            زير پوشش   هاي   در شهرستان يا بخش    31/6/1387 تا   1/7/1385 از تاريخ      پيوسته   صورت   به   داوطلب   آخر اقامت    دو سال  -2

  .مربوطه
  . مركز يا واحد دانشگاه  زير پوشش رستان در شه31/6/1387 تا 1/7/1386   از تاريخ  داوطلب  آخر اقامت  تولد و سال  محل-3
تحـت   هـاي    و شهرستان  مراكز دانشگاهي جدول( مربوط   جدول  به با توجه)   اشتغال  حكم  به باتوجه( خود   خدمت  محل  شهرستان  بر اساس  بودن   شاغل   در صورت  -

   خـود را از جـدول        مـورد عالقـه      تحصيلي  هاي   يا كدرشته    كدرشته   نمايد و سپس    نتخاب خود را ا     تحصيل   محل   و مركز آموزشي    رشته)   هر مركز دانشگاهي    پوشش  
در )   مجازبودن  در صورت ( انتخابي    هاي     ساير رشته    همراه  به) 100 تا   1  از اولويت  (  عالقه   تقدم   ترتيب   و به    استخراج تجربي علوم     آزمايشي   گروه   محل  مربوط، كدرشته 

 . نمايد  درج  دفترچه  دستورالعمل اين  به  با توجه1387   سال  سراسري  اينترنتي آزمون ته رش  انتخاب فرم
  . باشند  داشته  توجه1387   سراسري سال  آزمون  يك  شماره  راهنماي  دفترچه13   در صفحه  مندرج  مهم  تذكر خيلي  بايد به داوطلبان: تذكر

باشـند و در صـورت تمايـل     نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي               امكارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پي      -
   عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشـتغال آنهـا قابـل                        .توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند         مي
نور عالوه بر ارائه آموزش از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي، نسبت به ارائه خدمات آموزشي از طريق واحدهاي دولتي تحت نظارت      دانشگاه پيام . باشد  سي نمي برر

  .نمايد هاي آموزش از راه دور مراكز استاني اقدام مي و كانون
  : نور عبارتند از هاي تحصيل در دانشگاه پيام  محل-
  اكز يا واحدهاي آموزشي دانشگاه  مر-1-5

نـور اسـتاني     استان تحت عنوان دانـشگاه پيـام       30باشد كه در    حضوري در سراسر كشور مي       مركز و واحد آموزش نيمه     472نور در حال حاضر داراي      دانشگاه پيام 
  .انددهي شدهسازمان

   واحدهاي دولتي تحت نظارت -2-5
نور، تعدادي واحـد آموزشـي دولتـي     نور استاني دانشگاه پيام هاي پيام هاي متقاضي در برخي از دانشگاه  عدادي از رشته  براي توسعه دسترسي به آموزش عالي در ت       

داوطلبان تحصيل در صـورت انتخـاب و پـذيرش در يكـي از      براي  . پردازند  هاي تحصيلي مي    تحت نظارت مراكز استاني به ارائه آموزش در تعداد محدودي از رشته           
محل استقرار اين واحدها در يكي از كالن شـهرهاي          . هاي دولتي خدمات آموزشي مشابه دانشگاه  ارائه خواهد شد           تي تحت نظارت، از سوي اين واحد      واحدهاي دول 

  .نور و تحت نظارت دانشگاه برگزار خواهد شد استاني و غالبا در مركز استاني مي باشد و امتحانات آنان توسط دانشگاه پيام
  ) مندي از آموزش راديو و تلويزيوني االمكان با بهره حتي( پشتيباني آزمون محور مركز استاني هاي  كانون-3-5

هاي رفع اشكال گروهي در مراكز و واحدهاي دانشگاه را ندارند نسبت به  نور به منظور دسترسي مناسب و مطلوب داوطلباني كه امكان حضور در كالس دانشگاه پيام 
داوطلبان با رعايت ضوابط انتخـاب رشـته در صـورت           . هاي جدول مربوط نموده است      هاي آزمون محور مراكز استاني و در رشته         كانونارائه آموزش غيرحضوري در     

 هـاي رفـع     ها، كالس   در اين دوره  . نور استاني و پذيرش، ارائه آموزش به صورت آزمون محور و غيرحضوري خواهد بود               هاي آزمون محور دانشگاه پيام      انتخاب كانون 
هاي   نام و انتخاب رشته و نيز محل برگزاري آزمون           محل ثبت  .نمايد  هاي مربوط شركت مي     نام در آزمون    شود و دانشجو پس از ثبت       اشكال گروهي و فردي برگزار نمي     

به منظور كمك به    . استان خواهد رسيد  هر نيمسال در يكي از مراكز و واحدهاي دانشگاه در آن استان خواهد بود كه از سوي دانشگاه به اطالع پذيرفته شدگان هر                        
االمكان با پشتيباني صدا و سيما ارائه         آموزش اين دانشجويان در برخي واحدهاي درسي در تعدادي از رشته هاي تحصيلي، آموزش به صورت راديو تلويزيوني حتي                  

  . شود مي
 است، ليكن شهريه ثابت و شـهريه دروس عملـي آنهـا مـشابه دانـشجويان                 ديگر دانشجويان % 50هاي متغير دروس نظري اين دانشجويان         قابل ذكر است شهريه   

  .حضوري است نيمه
نـور   هاي آزمون محور دانـشگاه  پيـام     نور را دارند بايستي كانون      هاي آزمون محور دانشگاه پيام      هاي تحصيلي در دوره     داوطلباني كه تمايل به انتخاب رشته يا رشته       

هاي آزمون محور، درج شده است، انتخاب نمايد و           ها و رشته    هاي مندرج درجدول مربوط كه در آن فهرست بخش          ا از بين رشته   استاني در استان محل اقامت خود ر      
هاي انتخابي خويش درج       فرم انتخاب رشته اينترنتي همراه با ساير رشته        100 تا   1هاي    هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد دانشگاه در رديف           بدون توجه به شهرستان   

  .ايدنم
 همچنين افرادي كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي هستند، در صورتي كه تمايل داشته باشند ضمن تداوم خدمت مقدس سربازي، به تحصيل در دانـشگاه          -

مايند و پس از قبولي در دانشگاه نور شركت ن هاي آزمون محور دانشگاه پيام توانند در دوره ، مي)و نخواهند جهت ادامه تحصيل در دانشگاه، ترخيص شوند(بپردازند 
نور   در صورت موافقت يگان محل خدمت با اخذ مرخصي از محل خدمت، در امتحانات پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه كه در نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه پيام                         

خدمت خويش نيابند، اين نيمسال با درخواست آنان و در چارچوب در صورتي كه اجازه شركت در امتحانات را از سوي يگان محل . برگزار خواهد شد، شركت نمايند
  .مدت تحصيل مجاز محسوب خواهد شد

باشد و دانشگاه فقط خدمات پشتيباني آموزشي ارائـه           هاي تحصيلي آزمون محور همانند شيوه آموزش از راه دور مي             ظرفيت پذيرش دانشجو در هر يك از رشته        -
ظرفيت پذيرش از ديـدگاه دانـشگاه       . نمايند  هاي دروس نظري نيست و آنان صرفاً در امتحانات دانشگاه شركت مي             جويان در كالس  نمايد و نيازي به حضور دانش       مي

 فـرم   100-1هـاي     هـا را در انتخـاب       محدوديتي ندارد و افرادي كه حدنصاب علمي الزم را با تشخيص سازمان سنجش آموزش كشور كسب كرده باشند و اين رشته                    
توانند به عنوان دانشجوي دانشگاه از سوي سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شوند و در طول مـدت مجـاز                  ته اينترنتي خود درج نموده باشند مي      انتخاب رش 

  .تحصيل، دوره تحصيلي خود را به اتمام برسانند و مدرك تحصيلي معتبر مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دريافت نمايند
آموختگـان    هماننـد سـاير دانـش     ) كارشناسـي ارشـد و دكتـري      (هاي آموزش از راه دور دانشگاه در مقاطع تحصيلي باالتر             آموختگان دوره   صيل دانش  ادامه تح  -

  .هاي معتبر كشور ميسر است دانشگاه
واحد دانشگاهي انتخابي دانشجو وجود /  در مركز چنانچه تعداد دانشجو در يك رشته محل به حد نصاب تشكيل كالس نرسد و يا به هر دليل امكانات ارائه دروس             -

  هاي آزمون محور آموزش از راه دور مراكز استاني جدول كانون  . تواند دانشجو را به يكي از مراكز و واحدهاي همجوار منتقل نمايد نداشته باشد، دانشگاه مي
 كز استانينام كانون آموزش از راه دور مر نام كانون آموزش از راه دور مركز استاني

 نور استان فارس ـ كانون آزمون محور مركز استاني شيرازدانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي ـ كانون آزمون محور مركز استاني تبريزدانشگاه پيام
 ين ـ كانون آزمون محور مركز استاني قزويننور استان قزودانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي ـ كانون آزمون محور مركز استاني اروميهدانشگاه پيام

 نور استان قم ـ كانون آزمون محور مركز استاني قمدانشگاه پيام نور استان اردبيل ـ كانون آزمون محور مركز استاني اردبيلدانشگاه پيام
  استان كردستان ـ كانون آزمون محور مركز استاني سنندجنوردانشگاه پيام نور استان اصفهان ـ كانون آزمون محور مركز استاني اصفهاندانشگاه پيام

 نور استان كرمان ـ كانون آزمون محور مركز استاني كرماندانشگاه پيام نور استان ايالم ـ كانون آزمون محور مركز استاني ايالمدانشگاه پيام
 نور استان كرمانشاه ـ كانون آزمون محور مركز استاني كرمانشاهنشگاه پيامدا نور استان بوشهر ـ كانون آزمون محور مركز استاني بوشهردانشگاه پيام
وبويراحمد ـ كانون آزمون محور مركز استاني ياسوج نور استان كهگيلويهدانشگاه پيام نور استان تهران ـ كانون آزمون محور مركز استاني تهراندانشگاه پيام

 نور استان گلستان ـ كانون آزمون محور مركز استاني گرگاندانشگاه پيام شهركرد محورمركزاستاني  آزمون  ي ـ كانونوبختيار نوراستان چهارمحالدانشگاه پيام
 نور استان گيالن ـ كانون آزمون محور مركز استاني رشتدانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي ـ كانون آزمون محور مركز استاني بيرجنددانشگاه پيام

 نور استان لرستان ـ كانون آزمون محور مركز استاني خرم آباددانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي ـ كانون آزمون محور مركز استاني مشهده پيامدانشگا
 ن محور مركز استاني سارينور استان مازندران ـ كانون آزمودانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي ـ كانون آزمون محور مركز استاني بجنورددانشگاه پيام

 نور استان مركزي ـ كانون آزمون محور مركز استاني اراكدانشگاه پيام نور استان خوزستان ـ كانون آزمون محور مركز استاني اهوازدانشگاه پيام
 ن ـ كانون آزمون محور مركز استاني بندر عباسنور استان هرمزگادانشگاه پيام نور استان زنجان ـ كانون آزمون محور مركز استاني زنجاندانشگاه پيام
 نور استان همدان ـ كانون آزمون محور مركز استاني همداندانشگاه پيام نور استان سمنان ـ كانون آزمون محور مركز استاني سمناندانشگاه پيام

وبلوچستان ـ كانون آزمون محور مركز استاني زاهدان نور استان سيستاندانشگاه پيام

 

 نور استان يزد ـ كانون آزمون محور مركز استاني يزددانشگاه پيام
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  نور هاي تحصيلي آزمون محور دانشگاه پيام جدول فهرست رشته

  

  

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب دژ، عجب ناب، بوكان، تبريز، شاهينب آذرشهر، اسكو،  3 نور استان آذربايجان شرقي ـ مركز بناب دانشگاه پيام  1
.هريس، هشترودورزقان، شير، مرند،  آباد، بناب، تبريز، سراب، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اهر، بستان  1 نور استان آذربايجان شرقي ـ مركز تبريز دانشگاه پيام  2
  .اسكو، تبريز، سلماس، شبستر، مرند  2 قي ـ مركزشبستر نور استان آذربايجان شر دانشگاه پيام  3
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب دژ، عجب  بناب، بوكان، تبريز، چاراويماق، شاهينآذرشهر، اسكو،  3 نور استان آذربايجان شرقي ـ مركز مراغه  دانشگاه پيام  4
  .داسكو، تبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرن  2 نور استان آذربايجان شرقي ـ مركز مرند  دانشگاه پيام  5
  .هشترود ،انهيم زنجان،  خلخال،ماق،يآباد، چاراو بستان  3 نور استان آذربايجان شرقي ـ مركز ميانه  دانشگاه پيام  6
  .هشترود انه،ي مماق،يچاراو ز،يتبر آباد، بستان  4 شرقي ـ مركزهشترود  نور استان آذربايجان  دانشگاه پيام  7
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، بستان  2 * شرقي ـ واحد آذرشهر نور استان آذربايجان اه پيامدانشگ  8
  .شير، مراغه، مرند آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، بستان  2 * شرقي ـ واحد اسكو نور استان آذربايجان دانشگاه پيام  9
  .شهر، ورزقان، هريس اهر، تبريز، كليبر، مشكين  4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد اهر دانشگاه پيام  10
  .شير، مراغه، مرند، ملكان آذرشهر، اسكو، ايلخچي، اروميه، بناب، تبريز، شبستر، عجب  2 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد ايلخچي دانشگاه پيام  11
  .آباد، تبريز، سراب، شبستر، مرند، ميانه، هريس، هشترود آذرشهر، اسكو، بستان  3 *آباد  آذربايجان شرقي ـ واحد بستاننور استان دانشگاه پيام  12
  .اسكو، تبريز، سلماس، شبستر، مرند  2 نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد بنيس  دانشگاه پيام  13
  .آغاج، مراغه، تبريز، چاراويماق د، ميانه، سراب، قره هشترو،يآباد، تركمنچا بستان  3 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد تركمنچاي دانشگاه پيام  14
  .اسكو، جلفا، خوي، زنوز، شبستر، مرند، ورزقان  3 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد جلفا دانشگاه پيام  15
  .فا، خاروانا، كليبر، مرند، ورزقان، هريساسكو، اهر، تبريز، جل  4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد خاروانا دانشگاه پيام  16
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب بناب، چاراويماق، عجبآذرشهر، اسكو، بستان آباد،   3 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد خراجو دانشگاه پيام  17
  .ورزقانشير، مراغه، مرند،  آباد، بناب، تبريز، خسروشهر، شبستر، عجب نآذرشهر، اسكو، اروميه، بستا  2 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد خسروشهر دانشگاه پيام  18
  .آذرشهر، اسكو، تبريز، جلفا، خوي، زنوز، سلماس، شبستر، مرند، ورزقان  3 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد زنوز دانشگاه پيام  19
  .آباد، تبريز، سراب، نمين، نير، هريس اردبيل، بستان  4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد سراب دانشگاه پيام  20
  .آباد، تبريز، سراب، شربيان، ميانه، ورزقان، هشترود، هريس اهر، بستان  3 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد شربيان دانشگاه پيام  21
  .شير مراغه، ملكان، عجبآذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، مياندوآب،   3 شير  نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد عجب دانشگاه پيام  22
  .، هشترودانهيآغاج، مراغه، م ، قرهماقيآباد، بناب، چاراو بستان  5 *آغاج نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد قره دانشگاه پيام  23
  .شهر، ورزقان، هريس، كليبر اهر، تبريز، مشكين  4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد كليبر دانشگاه پيام  24
  .شير، گوگان، مراغه، ملكان آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، عجب  3  *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد گوگان مدانشگاه پيا  25
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب دژ، عجب بناب، بوكان، شاهينآذرشهر،   4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد ملكان دانشگاه پيام  26
  .شير، مراغه، ممقان، ملكان آذرشهر، اروميه، اسكو، بناب، تبريز، عجب  3 *بايجان شرقي ـ واحد ممقاننور استان آذر دانشگاه پيام  27
  .اهر، تبريز، كليبر، ورزقان، هريس  4  *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد ورزقان دانشگاه پيام  28
  .لفا، خوي، شبستر، ماكو، مرند، ورزقان، هاديشهراسكو، تبريز، ج  3 *شهر نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد هادي دانشگاه پيام  29
  .آباد، تبريز، سراب، كليبر، ورزقان، هريس اهر، بستان  4 *نور استان آذربايجان شرقي ـ واحد هريس دانشگاه پيام  30
  .نقده ، سلماس، مهاباد،هياشنو ،هياروم  1 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز اروميه دانشگاه پيام  31
  .دژ، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده بانه، بناب، بوكان، تكاب، سقز، شاهين  4 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز بوكان  يامدانشگاه پ  32
  .چالدران، خوي، سلماس، ماكو، مرند  2 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز خوي دانشگاه پيام  33
  .چالدران، خوي، ماكو  4 ماكو نور استان آذربايجان غربي ـ مركز  دانشگاه پيام  34
  .دژ، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، سردشت، سقز، شاهين  3 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز مهاباد  دانشگاه پيام  35
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب  سقز، شاهينآذرشهر، بناب، بوكان،  3 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز مياندوآب  دانشگاه پيام  36
  .نقده ،اندوآبيم  مهاباد،رانشهر،يپ ، بوكان،هي، اشنوهياروم  4 نور استان آذربايجان غربي ـ مركز نقده  دانشگاه پيام  37
  . نقدهاندوآب،ي مهاباد، مر،رانشهي په،ي اشنوه،ياروم  4 * نور استان آذربايجان غربي ـ واحد اشنويه دانشگاه پيام  38
  . سردشت، مهاباد، نقدهرانشهر،ي، پهياروم  4 نور استان آذربايجان غربي ـ واحد پيرانشهر دانشگاه پيام  39
  .دژ، مياندوآب بيجار، تكاب، شاهين  4 نور استان آذربايجان غربي ـ واحد تكاب  دانشگاه پيام  40
  .اشنويه، بانه، پيرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  5 حد سردشتنور استان آذربايجان غربي ـ وا دانشگاه پيام  41
  .اروميه، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شبستر، مرند  3 *نور استان آذربايجان غربي ـ واحد سلماس دانشگاه پيام  42
  .چالدران، خوي، سلماس، ماكو  3 *چشمه نور استان آذربايجان غربي ـ واحد سيه دانشگاه پيام  43
  .بآاندوي، مهاباد، من ملكادژ، نيشاه بناب، بوكان، تكاب،  4 دژ  نور استان آذربايجان غربي ـ واحد شاهين يامدانشگاه پ  44
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .چالدران، خوي، جلفا، سلماس، شوط، ماكو  5 *نور استان آذربايجان غربي ـ واحد شوط دانشگاه پيام  45
  .ان، جلفا، خوي، سلماس، شبستر، فيرورق، ماكو، مرندچالدر  3 *نور استان آذربايجان غربي ـ واحد فيرورق دانشگاه پيام  46
  .چالدران، خوي، سلماس، ماكو، مرند  4 *ضياءالدين نور استان آذربايجان غربي ـ واحد قره دانشگاه پيام  47
  .رين ن،يم، نشهر نيمشك ،يكوثر، گرم ،بسرا  خلخال،آستارا، ل،يردبا  2 نور استان اردبيل ـ مركز اردبيل دانشگاه پيام  48
  .اردبيل، خلخال، طوالش، كوثر، ميانه  3 نور استان اردبيل ـ مركز خلخال دانشگاه پيام  49
  .شهر آباد، گرمي، مشكين سوار، پارس اردبيل، بيله  4 نور استان اردبيل ـ مركز گرمي دانشگاه پيام  50
  .شهر، نمين، نير آباد، چاراويماق، كليبر، گرمي، مشكين سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  3 شهر نور استان اردبيل ـ مركز مشكين دانشگاه پيام  51
  .شهر، نمين، نير اردبيل، اهر، رضي، كوثر، گرمي، مشكين  4 )*رضي(نور استان اردبيل ـ واحد ارشق دانشگاه پيام  52
  .شهر آباد، گرمي، نمين، مشكين سوار، پارس اردبيل، بيله  4 *نور استان اردبيل ـ واحد انگوت دانشگاه پيام  53
  .شهر آباد، گرمي، مشكين سوار، پارس بيله  5 *سوار نور استان اردبيل ـ واحد بيله دانشگاه پيام  54
  .آباد، گرمي سوار، پارس اردبيل، بيله  4 *آباد نور استان اردبيل ـ واحد پارس دانشگاه پيام  55
  .آباد، ميانه ، بستانرين ن،ينم شهر، نيمشك ،يكوثر، گرم سراب،  خلخال،آستارا، ل،ياردب  3 *نور استان اردبيل ـ واحد سرعين دانشگاه پيام  56
  . هشترودر،ي نن،ي نمانه،ي م،يوي تالش، خلخال، رضوانشهر، طوالش، فومن، كوثر، گل،ياردب  3 *نور استان اردبيل ـ واحد گيوي دانشگاه پيام  57
  .پر، كوثر ، نير، مشكين شهر، هشت، گرميني نمل،يآستارا، اردب  3 *نور استان اردبيل ـ واحد نمين دانشگاه پيام  58
  .سي هرر،ي نن،ي نمانه،ي م،يوي سراب، كوثر، گل،يآستارا، اردب  3 *نور استان اردبيل ـ واحد نير دانشگاه پيام  59
  .، نمين، آستارا، مشكين شهر، نير، گرمي، سرابري خلخال، كوثر، هل،ياردب  3 *نور استان اردبيل ـ واحد هير دانشگاه پيام  60
  .،برخوار و ميمه، دليجان، قم، كاشان، محالت، نطنز)بخش(وبيدگل، برخوار مركزي آران  3 نور استان اصفهان ـ مركز آران و بيدگل گاه پيامدانش  61
 ميمـه، برخـوار و   ،)بخـش (  برخـوار مركـزي     ، اردكـان، ميبـد،    نطنز  ،نيينا  اردستان، اصفهان، كاشان،    3 نور استان اصفهان ـ مركز اردستان دانشگاه پيام  62

  .وبيدگل آران
  .آباد دشت، فالورجان، لنجان، نجف شهر، زرين ، برخواروميمه، خميني)بخش(اصفهان، برخوار مركزي  1 نور استان اصفهان ـ مركز اصفهان دانشگاه پيام  63
ن، چادگان، خميني شهر، شهركرد، فارسـان،، برخواروميمه، تيران وكرو   )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 نور استان اصفهان ـ مركز تيران دانشگاه پيام  64

  .نجف آباد مباركه، لنجان، فريدن، فريدون شهر، فالورجان،
شـهر، فريـدن،  شـهر، خوانـسار، شـاهين       اصفهان، ازنا، اليگودرز، تيران وكرون، چادگان، خمين، خميني         3 نور استان اصفهان ـ مركز خوانسار دانشگاه پيام  65

  .آباد ، نجفشهر،گلپايگان، محالت فريدون
سـفلي، شهرضـا، شـهركرد، فارسـان،  شـهر، سـميرم     شهر، زرين   اصفهان، بروجن، تيران و كرون، خميني       1 شهر نور استان اصفهان ـ مركز زرين دانشگاه پيام  66

  .آباد فالورجان، لنجان، مباركه، نجف
  .، فالورجان، لنجان، مباركهلي، شهرضاسف بروجن، دنا، سميرم، سميرم  4 نور استان اصفهان ـ مركز سميرم دانشگاه پيام  67
  .آباد، نطنز شهر، نجف شهر، شاهين ، برخوار و ميمه، خميني)بخش(اصفهان، برخوار مركزي  1 شهر نور استان اصفهان ـ مركز شاهين دانشگاه پيام  68
يرم سـفلي، شهرضـا، شـهركرد، فالورجـان، لردگـان،شهر، سميرم، سـم  آباده، اصفهان، بروجن، خميني     2 نور استان اصفهان ـ مركز شهرضا دانشگاه پيام  69

  .آباد لنجان، مباركه، نجف
شهر، خوانسار، شهركرد، فريدن، فريدون شهر، كوهرنگ،  ازنا، اليگودرز، تيران و كرون، چادگان، خميني        4 شهر نور استان اصفهان ـ مركز فريدون دانشگاه پيام  70

  .آباد گلپايگان، نجف
سفلي، شهرضا، كوهپايه،  شهر، سميرم   ، برخوار و ميمه، خميني    )بخش(اردستان، اصفهان، برخوار مركزي     2 ن اصفهان ـ مركز كوهپايهنور استا دانشگاه پيام  71

  نائين، نطنز، 
ــا، اليگــودرز، چادگــان، خمــين، خمينــي   3 نور استان اصفهان ـ مركز گلپايگان دانشگاه پيام  72 ــسار، دليجــان، شــاهين  اراك، ازن ــدن،شــهر، ف شــهر، خوان ري

 .آباد، وزوان شهر، گلپايگان، محالت، نجف فريدون
  .نيينا بد،يم ،)بخش(هيكوهپا اصفهان، اردكان، اردستان،  4 نور استان اصفهان ـ مركز نايين دانشگاه پيام  73
شهرضا، خوانسار، شهر، ينيخم چادگان، رون،ك ران و يت مه،يم و رخوار ب ،)بخش( برخوار مركزي  اصفهان،  1 آباد نور استان اصفهان ـ مركز نجف دانشگاه پيام  74

  .آباد نجف مباركه، لنجان، فالورجان، شهر، دونيفر دن،يفر شهركرد،
  .نطنز ن،يي نامه،يبرخوار و م ،)بخش( برخوار مركزي،كاشان اصفهان، ، اردستان،دگليآران و ب  3 نور استان اصفهان ـ مركز نطنز دانشگاه پيام  75
 قـم، محـالت،    جـان، يشـهر، دل   ينـ ي خم مـه، يم برخـوار و   ،)بخـش ( برخـوار مركـزي    ،اردستان، اصفهان   2 ن اصفهان ـ مركز وزوان نور استا دانشگاه پيام  76

  .آباد، نطنز، وزوان نجف
 كـرون، چادگـان،، برخـوار و ميمـه، بـروجن، تيـران و          )بخـش (بهـادران، برخـوار مركـزي       اصفهان، بـاغ    2 *بهادران نور استان اصفهان ـ واحد باغ دانشگاه پيام  77

  .آباد سفلي، شهرضا، شهركرد، فارسان، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهر، سميرم خميني
،)بخـش ( برخوار مركزي    آران و بيدگل، اردستان، برزك، دليجان، قم، كاشان، محالت، نطنز، گلپايگان،            4 *نور استان اصفهان ـ واحد برزك دانشگاه پيام  78

  .برخوار و ميمه
شـهر، دهاقـان، شهرضـا،  ، برخوار و ميمه، بـروجن، بهارسـتان، خمينـي         )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 *نور استان اصفهان ـ واحد بهارستان شگاه پيامدان  79

  .آباد فالورجان، لنجان، نجف
شـهر، گلپايگـان،   كرون، چادگان، خوانـسار، فريـدن، فريـدون        ازنا، اليگودرز، بوئين و مياندشت، تيران و        3 نور استان اصفهان ـ واحد بوئين و مياندشت  دانشگاه پيام  80

  .آباد نجف
سـفلي، شهرضـا،  شـهر، سـميرم      برخوار و ميمه، تيران و كرون، خميني       ،)بخش( برخوار مركزي  اصفهان،  2 *نور استان اصفهان ـ واحد پيربكران دانشگاه پيام  81

  . آباد مباركه، فالورجان، لنجان، نجف
، برخوار و ميمه، لنجـان، مباركـه،)بخش(شهر، برخوار مركزي    اصفهان، تودشك، تيران و كرون، خميني       3 *ستان اصفهان ـ واحد تودشكنور ا دانشگاه پيام  82

  .آباد نايين، نجف
ر، كوهرنـگ،شـهر، شـهركرد، فارسـان، فريـدن، فريدونـشه           تيران و كرون، چادگان، خوانـسار، خمينـي         3 *نور استان اصفهان ـ واحد چادگان دانشگاه پيام  83

  .آباد نجف
شهر، سـميرم، سـميرم  ، برخوار و ميمه، بروجن، تيران و كرون، خميني        )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    3 *آباد جرقويه نور استان اصفهان ـ واحد حسن دانشگاه پيام  84

  .آباد سفلي، شهرضا، فالورجان، مباركه، نايين، نجف
شـهر، فالورجـان، لنجـان،  ، برخـوار و ميمـه، تيـران و كـرون، خمينـي            )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 *شهر نينور استان اصفهان ـ واحد خمي دانشگاه پيام  85

  .آباد نجف
  .يين خور، طبس، نا،اردكان  5 *نور استان اصفهان ـ واحد خور دانشگاه پيام  86
شـهر، شهرضـا، لنجـان، مباركـه، نـايين،   برخوار و ميمه، خميني    ،)بخش( برخوار مركزي  اردستان، اصفهان،   2 *نور استان اصفهان ـ واحد خوراسگان دانشگاه پيام  87

  .آباد نجف
ازنا، اصفهان، اليگودرز، تيران و كرون، چادگـان، خمـين، خوانـسار، خمينـي شـهر، شـهركرد، فريـدن،  3 *نور استان اصفهان ـ واحد داران دانشگاه پيام  88

  .آباد شهر، كوهرنگ، گلپايگان، مباركه، نجف فريدون
سـفلي، شهرضـا، شـهركرد، فالورجـان، لردگـان، مباركـه،  شهر، سميرم، سـميرم     اصفهان، بروجن، زرين    3 *نور استان اصفهان ـ واحد دهاقان دانشگاه پيام  89

  .آباد نجف
دن،يـ ، شـهركرد، فر   مـه  برخوار و مي   ،)بخش( برخوار مركزي  شهر، دهق،  يني و كرون، خم   رانياصفهان، ت   3 *نور استان اصفهان ـ واحد دهق دانشگاه پيام  90

  .شهر، خوانسار ، گلپايگان، چادگان، خمينيآباد لنجان، مباركه، نجفشهر،  فريدون
شـهر،  آبـاد، زريـن     شـهر، دولـت     ، برخوار و ميمه، تيران و كرون، خمينـي        )بخش(اصفهان، برخوارمركزي   1 *آباد نور استان اصفهان ـ واحد دولت دانشگاه پيام  91

  .آباد فالورجان، نجف

  4 *نور استان اصفهان ـ واحد زواره انشگاه پيامد  92
وبيـدگل،  برخـوار و ميمـه، اردكـان، آران    ،)بخـش ( برخوار مركـزي   ،نطنز ن،ييردستان، زواره، كاشان، نا   ا

  . شهر اصفهان، خميني
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
،رود  زايندهشـهر،باغ شـاد     وكرون، خمينـي    ه، بروجن، تيران  ، برخوار وميم  )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 *رود نور استان اصفهان ـ واحد باغ شاد زاينده دانشگاه پيام  93

  .سفلي، شهرضا، شهركرد، فارسان، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف آباد سميرم
شـهر، علويچـه، فريـدن،  ، برخـوار و ميمـه، تيـران و كـرون، خمينـي            )بخـش (اصفهان، برخوار مركـزي     3 *نور استان اصفهان ـ واحد علويجه دانشگاه پيام  94

  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، گلپايگان، لنجان، مباركه، نجف دونفري
سفلي، شهرضا، فالورجـان،  شهر،سميرم  ،برخوار و ميمه، چادگان، خميني    )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 *نور استان اصفهان ـ واحد فالورجان دانشگاه پيام  95

  .آباد لنجان، مباركه، نجف
شـهر، سـميرم  وكرون، چادگان، خمينـي     ، برخوار و ميمه، بروجن، تيران     )بخش(اصفهان، برخوار مركزي    2 *ـ واحد فوالدشهرنور استان اصفهان  دانشگاه پيام  96

  .آباد سفلي، شهرضا، شهركرد، فالورجان، فوالدشهر، لنجان، نجف
  . برخواروميمه،)بخش( برخوارمركزيحالت، اردستان،وبيدگل، دليجان، قمصر، كاشان، نطنز، قم، م آران  4 *نور استان اصفهان ـ واحد قمصر دانشگاه پيام  97
سـفلي، شهرضـا،  شـهر، سـميرم     ، برخـوار و ميمـه، چادگـان، خمينـي         )بخـش (اصفهان، برخوار مركـزي     2 *نور استان اصفهان ـ واحد قهدريجان دانشگاه پيام  98

  .آباد فالورجان، قهدريجان، لنجان، مباركه، نجف
  .وبيدگل، دليجان، قم، كاشان، محالت، نطنز آران  2  كاشان واحدـ نور استان اصفهان  دانشگاه پيام  99
شهر، گز،  شهر، شاهين   ، برخوار و ميمه، تيران و كرون، خميني       )بخش(اردستان، اصفهان، برخوار مركزي     2 *نور استان اصفهان ـ واحد گز دانشگاه پيام  100

  .آباد، نطنز فالورجان، لنجان، نجف
شـهركرد،  شهرضا، سفلي،  سميرم شهر،سميرم،  زرين شهر،  خميني تيران وكرون،    بروجن، اصفهان، اردل،  2 *هان ـ واحد مباركهنور استان اصف دانشگاه پيام  101

  .مباركه فالورجان،، فارسان
آبـاد،  ت، نطنـز، نـوش     برخوار و ميمه، دليجان، قم، كاشـان، محـال         ،)بخش( برخوار مركزي  وبيدگل،  آران  3 *آباد نور استان اصفهان ـ واحد نوش دانشگاه پيام  102

  .اردستان، گلپايگان
شـهر، شـهركرد، فالورجـان، لنجـان،  ، برخوار و ميمه، خميني    )بخش(اردستان، اصفهان، برخوار مركزي     3 *نور استان اصفهان ـ واحد هرند دانشگاه پيام  103

  .آباد، هرند مباركه، نايين، نجف
 برخـوار و ميمـه، شـهركرد، فالورجـان، لنجـان، مباركـه،،)بخـش (ان، اصفهان، برخـوار مركـزي     اردست  3 نور استان اصفهان ـ واحد ورزنه  دانشگاه پيام  104

  .آباد ، نجفشهر، كوهپايه، نايين، ورزنه خميني
  .شهر، شيروان و چرداول، مهران ايالم، ايوان، دره  3 نور استان ايالم ـ مركز ايالم دانشگاه پيام  105
  .شهر، دزفول، دهلران، شوش، مهران آبدانان، انديمشك، دره  5 لراننور استان ايالم ـ مركز ده دانشگاه پيام  106
  .آبدانان، انديمشك، ايالم، پلدختر، دره شهر، دزفول، دهلران، كوهدشت  4 *نور استان ايالم ـ واحد آبدانان دانشگاه پيام  107
  .ن و چرداول، گيالنغرب، مهرانآبادغرب، ايالم، ايوان، شيروا اسالم  3 نور استان ايالم ـ واحد ايوان  دانشگاه پيام  108
  .ايالم، بدره، پلدختر، دره شهر، شيروان و چرداول، كوهدشت  4 *نور استان ايالم ـ واحد بدره دانشگاه پيام  109
  . مهرانشهر، شيروان و چرداول، كرمانشاه، گيالنغرب، آبادغرب، ايالم، ايوان، چوار، دره اسالم  4 *نور استان ايالم ـ واحد چوار دانشگاه پيام  110
  .آبدانان، ايالم، پلدختر، دره شهر، كوهدشت  4 *شهر نور استان ايالم ـ واحد دره دانشگاه پيام  111
  .ايالم، ايوان، سرابله، سرپل ذهاب، شيروان و چرداول، كوهدشت، گيالنغرب  3 *نور استان ايالم ـ واحد سرآبله دانشگاه پيام  112
  .ايالم، ايوان، دهلران، شيروان و چرداول، مهران  5 *ننور استان ايالم ـ واحد مهرا دانشگاه پيام  113
  .شهر، دهلران، شوش، موسيان، مهران آبدانان، انديمشك، دره  5 *نور استان ايالم ـ واحد موسيان دانشگاه پيام  114
  .ون، گناوهبرازجان، بندربوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، ديلم، كازر  4 نور استان بوشهر ـ مركز برازجان دانشگاه پيام  115
  .بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير، ديلم، كنگان، گناوه  3 نور استان بوشهر ـ مركز بوشهر  دانشگاه پيام  116
  .اهرم، بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير، كنگان، گناوه  5 نور استان بوشهر ـ واحد اهرم  دانشگاه پيام  117
  .بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دشتي، دير، كنگان  5 *درديرنور استان بوشهر ـ واحد بن دانشگاه پيام  118
  . ديلم، كهكيلويه، گچساران، گناوه، ماهشهر، ممسني  5 *نور استان بوشهر ـ واحد بندرديلم دانشگاه پيام  119
  .يان، مهربرازجان، بوشهر، تنگستان، جم، دشتي، دير، كنگان، پارس  5 *نور استان بوشهر ـ واحد بندركنگان دانشگاه پيام  120
  .بندرگناوه، بوشهر، تنگستان، دشتستان، ديلم، گناوه، ممسني  5 نور استان بوشهر ـ واحد بندرگناوه  دانشگاه پيام  121
  .برازجان، بوشهر، تنگستان، جم، دشتي، دير، كنگان، پارسيان، مهر  5 *نور استان بوشهر ـ واحد جم دانشگاه پيام  122
  .بوشهر، تنگستان، خورموج، دشتستان، دشتي، دير، كنگان  5 *احد خورموجنور استان بوشهر ـ و دانشگاه پيام  123
  .جم، دشتي، دير، عسلويه، كنگان، المرد، مهر، پارسيان  5 *نور استان بوشهر ـ واحد عسلويه دانشگاه پيام  124
  .ازرون، گناوهبوشهر، تنگستان، دشتستان، ديلم، شبانكاره، ك  5 *نور استان بوشهر ـ واحد شبانكاره دانشگاه پيام  125
  .كريم، ري، شميرانات، شهريار، قم، كرج، گرمسار، ورامين اسالمشهر، پاكدشت، تهران، رباط  1 نور استان تهران ـ مركز پاكدشت دانشگاه پيام  126
  .شميرانات تهران،  1 نور استان تهران ـ مركز تهران دانشگاه پيام  127
  .ني قم، كرج، گرمسار، ورامار،ي شهررانات،ي شم،ي رم،يكر دماوند، رباط پاكدشت، تهران، المشهر،اس  1 نور استان تهران ـ مركز ورامين دانشگاه پيام  128
  .آبسرد، پاكدشت، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، گرمسار، ورامين  2 *دانشگاه پيام نوراستان تهران ـ واحدآبسرد  129
  .كريم، ري، زرنديه، شميرانات، شهريار، كرج، نظرآباد، ورامين، هشتگرد المشهر، تهران، رباطاس  2 *نور استان تهران ـ واحد اسالمشهر دانشگاه پيام  130
زهرا، تاكستان، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار، قزوين، كرج،  آبيك، ابهر، اسالمشهر، اشتهارد، بويين      2 *نور استان تهران ـ واحد اشتهارد دانشگاه پيام  131

  .نظرآباد، ورامين
  .كريم، ري، شميرانات، شهريار، كرج، ورامين اسالمشهر، باقرشهر، پاكدشت، تهران، رباط  2 *نور استان تهران ـ واحد باقرشهر ه پيامدانشگا  132
  .كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، ورامين بومهن، پاكدشت، تهران، دماوند، رباط  2 *نور استان تهران ـ واحد بومهن دانشگاه پيام  133
  .كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، ساوه، شهريار، كرج، ورامين زهرا، تهران، رباط اراك، اسالمشهر، بويين  1 نور استان تهران ـ واحد پرند  دانشگاه پيام  134
  .پاكدشت، تهران، جاجرود، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، ورامين  2 *نور استان تهران ـ واحد جاجرود دانشگاه پيام  135
كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شـهريار، قـزوين، كـرج،  اسالمشهر، پاكدشت، تهران، چهاردانگه، رباط      2 *استان تهران ـ واحد چهاردانگهنور  دانشگاه پيام  136

  .نظرآباد، ورامين، هشتگرد
جبالغ، شـميرانات، شـهريار، قـم،كريم، ري، زرنديـه، سـاو       اسالمشهر، پاكدشت، تهران،حسن آباد، رباط      1 آباد ـ واحد حسن دانشگاه پيام نوراستان تهران  137

  .ورامين
  .آمل، پاكدشت، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، گرمسار، ورامين  1 نور استان تهران ـ واحد دماوند دانشگاه پيام  138
ه، شميرانات، شهريار، قم، كـرج، نظرآبـاد،كريم، ري، ساوجبالغ،  ساو      اسالمشهر، پاكدشت، تهران، رباط     1 *كريم دانشگاه پيام نوراستان تهران ـ واحد رباط  139

  .ورامين
كريم، ري، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، كـرج، نظرآبـاد،  اسالمشهر، پاكدشت، تهران، دماوند، رباط      2  *نور استان تهران ـ واحد رودبار قصران دانشگاه پيام  140

  .ورامين
  .ان، دماوند، رودهن، ري، شميرانات، فيروزكوه، ورامينپاكدشت، تهر  2 *نور استان تهران ـ واحدرودهن دانشگاه پيام  141
 .كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، قم، كرج، گرمسار، نظرآباد، ورامين اسالمشهر، پاكدشت، تهران، رباط  1 *نور استان تهران ـ واحد ري دانشگاه پيام  142
  .شت، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، ورامينبومهن، پاكد  2 *نور استان تهران ـ واحد شهر جديد پرديس دانشگاه پيام  143
شـهريار، قـدس، كريم، ري، زرنديـه، سـاوجبالغ، شـميرانات،           زهرا، تهران، رباط    آبيك، اسالمشهر، بويين    2 *دانشگاه پيام نوراستان تهران ـ واحد شهر قدس  144

  .كرج، نظرآباد
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
كريم، ري، زرنديه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، قـزوين،  زهرا، تهران، رباط    ك، اسالمشهر، بويين  آبي  1 دانشگاه پيام نور استان تهران ـ واحد شهريار   145

  .كرج، نظرآباد
كريم، ري، زرنديه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، قـزوين،  زهرا، تهران، رباط    آبيك، اسالمشهر، بويين    2 *نور استان تهران ـ واحد صفادشت دانشگاه پيام  146

  .دكرج، نظرآبا
كريم، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار، قـزوين،  زهرا، تاكستان، تهران، رباط     آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين     3 *نور استان تهران ـ واحد طالقان دانشگاه پيام  147

  .كرج، نظرآباد، هشتگرد
  .رانات، شهريار، كرج، نظرآباد، هشتگردكريم، ري، شمي اسالمشهر، تهران، رباط  2 *نور استان تهران ـ واحد فرديس كرج دانشگاه پيام  148
  .تهران، دماوند، ري، سمنان، سوادكوه، شميرانات، فيروزكوه، گرمسار  2 *نور استان تهران ـ واحد فيروزكوه دانشگاه پيام  149
  .ات، شهريار، قزوين، كرج، نظرآبادكريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميران آبيك، اسالمشهر، تهران، رباط  1 نور استان تهران ـ واحد كرج دانشگاه پيام  150
  .كريم، ري، شميرانات، شهريار، كرج، گرمسار، ورامين اسالمشهر، پاكدشت، تهران، رباط  2  *نور استان تهران ـ واحد كن دانشگاه پيام  151
انات، شهريار، قزوين، كرج، گرمدره، نظرآباد،كريم، ري، ساوجبالغ، شمير     آبيك، اسالمشهر، تهران، رباط     2 *نور استان تهران ـ واحد گرمدره دانشگاه پيام  152

  .هشتگرد
  .كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار، كرج، گلستان، نظرآباد، ورامين اسالمشهر، تهران، رباط  2 *كريم نور استان تهران ـ واحد گلستان رباط دانشگاه پيام  153
  . تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، كرج، لواسانات، ورامينپاكدشت،  2 *نور استان تهران ـ واحد لواسانات دانشگاه پيام  154
كريم، ري، زرنديه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، قـزوين،  زهرا، تهران، رباط    آبيك، اسالمشهر، بويين    1 *نور استان تهران ـ واحد ماهدشت دانشگاه پيام  155

  .كرج، ماهدشت، نظرآباد
كريم، ري، زرنديـه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، كـرج، مـالرد،  زهرا، تهران، رباط    اسالمشهر، بويين   2 * ـ واحد مالرددانشگاه پيام نور استان تهران  156

  .نظرآباد
  .كريم، ري، ساوه، شميرانات، شهريار، كرج، ورامين اسالمشهر، تهران، رباط  2 *كريم شهر رباط نور استان تهران ـ واحد نسيم دانشگاه پيام  157
كـريم، ري، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار، قـزوين، كـرج،  زهرا، تهران، رباط    آبيك، اسالمشهر، بويين    2 *نور استان تهران ـ واحد نظرآباد  پيامدانشگاه  158

  .نظرآباد، هشتگرد
 ري، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار،كـريم،   زهرا، تاكستان، تهران، رباط     آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين     1 نور استان تهران ـ واحد هشتگرد  دانشگاه پيام  159

  .قزوين، كرج، نظرآباد، هشتگرد

،سفلي، شهرضا، شهركرد، فارسان، فالورجـان، لردگـان، لنجـان           اردل، اصفهان، بروجن، سميرم، سميرم      3 نور استان چهارمحال و بختياري ـ مركز بروجن دانشگاه پيام  160
  .مباركه

  .اردل، بروجن، شهرضا،شهركرد، فارسان، لردگان  5 *ياري ـ واحد لردگاننور استان چهارمحال و بخت دانشگاه پيام  161
شهر، شهرضا، شهركرد، فارسان، فريدونشهر، فالورجان،  وكرون، چادگان، خميني    اصفهان، بروجن، تيران    2 نور استان چهارمحال و بختياري ـ مركز شهركرد دانشگاه پيام  162

  .آباد كوهرنگ، لردگان، لنجان، مباركه، نجف
  . مباركهشهر، شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، اردل، اصفهان، بروجن، چادگان، زرين  3 نور استان چهارمحال و بختياري ـ مركز فارسان دانشگاه پيام  163
  . لردگان، لنجان، مباركهسفلي، شهرضا، شهركرد، فارسان، كوهدشت، اردل، بروجن، سميرم  4 *نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد اردل دانشگاه پيام  164
  اردل، بروجن، بلداجي، دهاقان، شهرضا، شهركرد، فارسان، لردگان،  4  *نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد بلداجي دانشگاه پيام  165
سفلي، شهرضا، شهركرد، جونقـان،  هر، سميرم ش  اردل، اصفهان، بروجن، تيران و كرون، چادگان، خميني         3 *نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد جونقان دانشگاه پيام  166

  .آباد  مباركه، نجففارسان، فالورجان، كوهرنگ، لردگان،
  آباد شهر، شهركرد، فارسان،فالورجان، كوهرنگ، مباركه، نجف اصفهان، بروجن، تيران، چادگان، زرين  2  *نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد سامان دانشگاه پيام  167
شـهر، لردگـان، لنجـان،  اردل، بروجن، تيران و كرون، چادگان، سميرم سفلي، شهركرد، فارسـان، فـرخ              3 *شهر نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد فرخ دانشگاه پيام  168

  .آباد مباركه، نجف
  .سان، كوهرنگ، گندمان، لردگان، لنجانسفلي، شهرضا، شهركرد، فار اردل، بروجن، سميرم  4 *نور استان چهارمحال و بختياري ـ واحد گندمان دانشگاه پيام  169
  .بيرجند، درميان، سرايان، سربيشه، فردوس، قائنات، گناباد، نهبندان  2 نور استان خراسان جنوبي ـ مركز بيرجند دانشگاه پيام  170
  .والت مهشه، فردوس، قائنات،كاشمر، گناباد، حيدريه، درميان، رشتخوار، سرايان، سربي بيرجند، تربت  3 نور استان خراسان جنوبي ـ مركز قائن دانشگاه پيام  171
  .، سربيشه، فردوس، قائنات، گناباد، نهبندان درمياناسديه، بيرجند،  4 *نور استان خراسان جنوبي ـ واحد اسديه دانشگاه پيام  172
  .گنابادبيرجند، تربت حيدريه، فردوس، قائنات،   4*بياض دشت واحدخضري ـ نور استان خراسان جنوبي دانشگاه پيام  173
  .بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، قائنات  3 *نور استان خراسان جنوبي ـ واحد خوسف دانشگاه پيام  174
  .اسديه، بيرجند، زهان، سربيشه، فردوس، قائنات، گناباد  4 *نور استان خراسان جنوبي ـ واحد زهان دانشگاه پيام  175
  .بيرجند، سرايان، فردوس، قاين، گناباد  4 *نور استان خراسان جنوبي ـ واحد سرايان دانشگاه پيام  176
  . بيرجند، درميان، زابل، زاهدان، زهك، سربيشه، طبس، فردوس، قائنات، نهبنداناسديه،  5 نور استان خراسان جنوبي ـ واحد نهبندان  دانشگاه پيام  177
  .والت د، مه خواف، رشتخوار، كاشمر، گناباآباد، تربت حيدريه، خليل  3 نور استان خراسان رضوي ـ مركز تربت حيدريه دانشگاه پيام  178
  .نيشابور كاشمر، اسفراين، برداسكن، سبزوار،  2 نور استان خراسان رضوي ـ مركز سبزوار دانشگاه پيام  179
  .والت تايباد، تربت جام، فريمان، مشهد، مه  2 نور استان خراسان رضوي ـ مركز فريمان دانشگاه پيام  180
  .والت مه گناباد، كاشمر،تربت حيدريه، رشتخوار، سرايان، طبس، فردوس، قاينات، بيرجند،   4 اسان رضوي ـ مركز گنابادنور استان خر دانشگاه پيام  181
  .والت، نيشابور چناران، درگز، سرخس، فريمان، قوچان، كالت، مشهد، مه  1 نور استان خراسان رضوي ـ مركز مشهد دانشگاه پيام  182
  .شابورينوالت،  مهمشهد،  كاشمر،  سبزوار، قوچان،آباد، ليخل برداسكن، چناران،  2 رضوي ـ مركز نيشابورنور استان خراسان  دانشگاه پيام  183
  .الت و د، مهبيرجند، تربت حيدريه، سرايان، طبس، فردوس، قاينات، كاشمر، گنابابشرويه، برداسكن،   4 نور استان خراسان رضوي ـ مركز فردوس دانشگاه پيام  184
  . شيروان، فاروج، قوچان، مشهد،)بخش( سرواليتبجنورد، چناران، درگز،  2 ر استان خراسان رضوي ـ مركز قوچاننو دانشگاه پيام  185
  .نيشابوروالت،   مه كاشمر،فردوس،آباد، خواف، رشتخوار، سبزوار،  برداسكن، تربت حيدريه، خليل  3 نور استان خراسان رضوي ـ مركز كاشمر  دانشگاه پيام  186
  .، طبس، فردوس، قائنات، گنابادسرايانبيرجند،  بشرويه،  4 ور استان خراسان رضوي ـ واحد بشرويه ن دانشگاه پيام  187
  .والت مه گناباد، كاشمر،تربت حيدريه، رشتخوار، سرايان، طبس، فردوس، قائنات، بيرجند، بجستان،   5 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد بجستان دانشگاه پيام  188
  .نيشابور مه والت، برداسكن، تربت حيدريه، خليل آباد، سبزوار، كاشمر،  3 *ان خراسان رضوي ـ واحد برداسكننور است دانشگاه پيام  189
  .فريمانرشتخوار، تايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف،   5 نور استان خراسان رضوي ـ واحد تايباد  دانشگاه پيام  190
  .سرخس، فريمان، مشهد، مه والترشتخوار، تايباد، تربت جام، خواف،   4 *جام نور استان خراسان رضوي ـ واحد تربت دانشگاه پيام  191
  .نيشابور جاجرم، جغتاي، اسفراين، سبزوار،  3 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد جغتاي دانشگاه پيام  192
  .ورنيشاب اسفراين، بجنورد، جوين، سبزوار،  3 )*نقاب(نور استان خراسان رضوي ـ واحد جوين دانشگاه پيام  193
  .، نيشابورمشهدكالت، شيروان، فاروج، فريمان، قوچان، درگز، چناران،   1 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد چناران دانشگاه پيام  194
  .خرو، چناران، سبزوار، نيشابور، مشهد  3  *نور استان خراسان رضوي ـ واحد خرو دانشگاه پيام  195
  .، گناباد تايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، كاشمربرداسكن،  5 *افنور استان خراسان رضوي ـ واحد خو دانشگاه پيام  196
  .اسفراين، بجنورد، جاجرم، چناران، درگز، كالت، شيروان، قوچان، مشهد  5 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد درگز دانشگاه پيام  197
  .شابوريمشهد، ن كاشمر، سبزوار، قوچان،درود،  آباد، لياران، خلبرداسكن، چن  3 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد درود دانشگاه پيام  198
  ..مه والتآباد، خواف، رشتخوار، كاشمر،  برداسكن، تربت حيدريه، خليل  4 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد رشتخوار دانشگاه پيام  199



 هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي  شرايط و ضوابط اختصاصي رشته                                       فصل دوم 
 

 43

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .شابوريمشهد، ن كاشمر، ، قوچان،زبرخان سبزوار، آباد، لين، خلبرداسكن، چنارا  3 )*قدمگاه(نور استان خراسان رضوي ـ واحد زبرخان دانشگاه پيام  200
  .تايباد، تربت جام، سرخس، فريمان، مشهد  4 نور استان خراسان رضوي ـ واحد سرخس  دانشگاه پيام  201
  .شابوريمشهد، ن كاشمر،  قوچان،ت،ي سبزوار، سروالآباد، ليبرداسكن، چناران، خل  3 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد سرواليت دانشگاه پيام  202
  .شابوريمشهد، ن كاشمر، آباد، قوچان،  سبزوار، عشقآباد، ليبرداسكن، چناران، خل  3 *آباد نور استان خراسان رضوي ـ واحد عشق دانشگاه پيام  203
  .شابوريمشهد، ن كاشمر، ، قوچانروزه،ي سبزوار، فآباد، ليبرداسكن، چناران، خل  3 *نور استان خراسان رضوي ـ واحد فيروزه دانشگاه پيام  204
  .آباد، كاشمر، گناباد، مه والت آباد، رشتخوار، فيض بردسكن، تربت حيدريه، خليل  4)*آباد فيض(والت دانشگاه  پيام نوراستان خراسان رضوي ـ واحد مه  205
  .، شيروان، فاروج، قوچان، مانه و سملقان)بخش(اسفراين، بجنورد، جاجرم، درگز، سرواليت   2 نور استان خراسان شمالي ـ مركز بجنورد دانشگاه پيام  206
، شيروان، فـاروج، قوچـان، مانـه و سـملقان،)بخش(اسفراين، بجنورد، جاجرم، درگز، سبزوار، سرواليت       4 نور استان خراسان شمالي ـ واحد اسفراين  دانشگاه پيام  207

  .مشهد، نيشابور
  .آشخانه، اسفراين، بجنورد، جاجرم، درگز، شيروان، فاروج، قوچان، كالله، مانه و سملقان، مينودشت  3 *نور استان خراسان شمالي ـ واحد آشخانه دانشگاه پيام  208
  .اسفراين، بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان  3  *نور استان خراسان شمالي ـ واحد جاجرم دانشگاه پيام  209
  .ز، شيروان، فاروج، مانه و سملقانبجنورد، جاجرم، را  5 *نور استان خراسان شمالي ـ واحد راز دانشگاه پيام  210
  .شيروان، فاروج، قوچان، مانه و سملقان، )بخش(درگز، سرواليتاسفراين، بجنورد،   4 *نور استان خراسان شمالي ـ واحد شيروان دانشگاه پيام  211
  .شيروان، فاروج، قوچان، مانه و سملقان، )خشب(درگز، سرواليتاسفراين، بجنورد، چناران،   4 *نور استان خراسان شمالي ـ واحد فاروج دانشگاه پيام  212
  .آبادان، اهواز، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان  3 نور استان خوزستان ـ مركز آبادان دانشگاه پيام  213
  . گتوند، آزادگان، رامشير، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر آبادان، اهواز، خرمشهر، دشت  2 نور استان خوزستان ـ مركز اهواز  دانشگاه پيام  214
، اميديه، بندر امام خميني، بندرماهشهر، خرمشهر، رامهرمز، رامشير، شـادگان،)بخش(آبادان، آغاجاري   5 نور استان خوزستان ـ مركز بندر امام خميني دانشگاه پيام  215

 .هنديجان
 .رامشير، رامهرمز، كهكيلويه، گچساران، هنديجاناميديه، بندرگناوه، بهبهان، بهمئي، ديلم،   4 نور استان خوزستان ـ مركز بهبهان دانشگاه پيام  216
 .آبادان، اهواز، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان  3 نور استان خوزستان ـ مركز خرمشهر دانشگاه پيام  217
 .انديمشك، دزفول، دهلران، شوش، شوشتر، گتوند، مسجدسليمان، اللي  3 نور استان خوزستان ـ مركز دزفول دانشگاه پيام  218
 .ملك، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي، رامشير، رامهرمز، مسجدسليمان اميديه، اهواز، ايذه، باغ  2 نور استان خوزستان ـ مركز رامهرمز پيامدانشگاه   219
 .آزادگان، سوسنگرد، شوش اهواز، دشت  3 نور استان خوزستان ـ مركز سوسنگرد دانشگاه پيام  220
 .آبادان، اميديه، اهواز، بندرماهشهر، خرمشهر، رامشير، شادگان  4 نور استان خوزستان ـ مركز شادگان دانشگاه پيام  221
آغاجــاري، اميديــه، بندرماهــشهر، بهبهــان، بهمئــي، ديلــم، رامــشير، رامهرمــز، كهكيلويــه، گچــساران،  5 *نور استان خوزستان ـ واحد آغاجاري دانشگاه پيام  222

  دوگنبدانهنديجان، 
  .  هنديجان، كهكيلويه، بهمئي، گچساران، بهبهان، بندرماهشهر، رامشير، رامهرمز  5 * اميديهنور استان خوزستان ـ واحد دانشگاه پيام  223
  .خواجه، اللي، مسجدسليمان ملك، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، قلعه انديمشك، اهواز، ايذه، باغ  3  *نور استان خوزستان ـ واحد انديكا دانشگاه پيام  224
 .انديمشك، اهواز، پلدختر، دزفول، دهلران، شوش، شوشتر، گتوند، اللي  3   ـ واحد انديمشك نور استان خوزستان دانشگاه پيام  225
  .، مسجدسليمانرامشيراميديه، اهواز، ايذه، باغ ملك، رامهرمز،   4 *نور استان خوزستان ـ واحد ايذه دانشگاه پيام  226
  .ملك، بهبهان، رامهرمز، كهكيلويه، مسجدسليمان  ايذه، باغاميديه، اهواز،  4  *ملك ـ واحد باغ نور استان خوزستان  دانشگاه پيام  227
 .، شوشتر، انديمشكآزادگان، سوسنگرد، شوش ، دشتبستاناهواز،   5 *نور استان خوزستان ـ واحد بستان دانشگاه پيام  228
  . شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمان، شوش،سوسنگرد، دزفول، باغملك، اهواز، ايذهانديمشك،   4 *نور استان خوزستان ـ واحد تركالكي دانشگاه پيام  229
  .اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، ديلم، رامشير، گناوه، هنديجان  4 *نور استان خوزستان ـ واحد رامشير دانشگاه پيام  230
 .انديمشك، اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي  4 نور استان خوزستان ـ واحد شوش  دانشگاه پيام  231
  .انديمشك، اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمان  4 *نور استان خوزستان ـ واحد شوشتر دانشگاه پيام  232
  .انديمشك، اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمان  4  نور استان خوزستان ـ واحد گتوند دانشگاه پيام  233
  .ك، اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمانانديمش  4  نور استان خوزستان ـ واحد اللي دانشگاه پيام  234
 .، بهبهانآبادان، اميديه، بندرامام خميني بندرماهشهر، خرمشهر، رامهرمز، شادگان، هنديجان  4 *نور استان خوزستان ـ واحد ماهشهر دانشگاه پيام  235
 .ملك، دزفول، شوشتر، گتوند، مسجدسليمان، اللي باغاهواز، ايذه،   4 *نور استان خوزستان ـ واحد مسجدسليمان دانشگاه پيام  236
 .، شوشتر، مسجدسليمان، هفتگلرامشيرملك، رامهرمز،  اميديه، اهواز، ايذه، باغ  5 *نور استان خوزستان ـ واحد هفتگل دانشگاه پيام  237
  .كهكيلويه بندرماهشهر، رامشير، ،بهبهان، بندرگناوه، بندرديلماميديه،   4 *نور استان خوزستان ـ واحد هنديجان دانشگاه پيام  238
  .آزادگان، شوش، هويزه آبادان، اهواز، خرمشهر، دشت  5 *نور استان خوزستان ـ واحد هويزه دانشگاه پيام  239
  .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين  2 نور استان زنجان ـ مركز ابهر دانشگاه پيام  240
 .ابهر، ايجرود، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان، ماه نشان، ميانه  1 نور استان زنجان ـ مركز زنجان دانشگاه پيام  241
 .ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، قيدار، كبودرآهنگ  4 نور استان زنجان ـ مركز قيدار دانشگاه پيام  242
  .نشان ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم، ماه  3  *دانشگاه پيام نور استان زنجان ـ واحد ايجرود  243
  .سفلي نشان، طارم البرز، ابهر، ايجرود، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين، قيدار، آب بر، زرين آباد، ماه  2 *نور استان زنجان ـ واحد خرمدره دانشگاه پيام  244
سـلطانيه، قـزوين، ماهنـشان، رودبـار، طـارم،دره، زنجـان،      البرز، ابهر، قيدار، تاكستان، خدابنـده، خـرم         2 *نور استان زنجان ـ واحد سلطانيه دانشگاه پيام  245

  .سفلي، زرين آباد طارم
  .سفلي، قزوين نشان، طارم آباد، ماه ، ابهر، قيدار، زرينبر، خرمدره، رودبار، زنجان، طارم آب  3 )*آب بر(نور استان زنجان ـ واحد طارم دانشگاه پيام  246
 .نشان، ميانه ود، تكاب، زنجان، ماهايجر  4 *نشان نور استان زنجان ـ واحد ماه دانشگاه پيام  247
 .دامغان، سمنان، شاهرود  3 نور استان سمنان ـ مركز دامغان دانشگاه پيام  248
 .دامغان، سمنان، فيروزكوه، گرمسار  2 نور استان سمنان ـ مركز سمنان دانشگاه پيام  249
 .سمنانن، شاهرود، ، جاجرم، دامغا)بخش(آزادشهر  3 نور استان سمنان ـ مركز شاهرود دانشگاه پيام  250
  . آرادان، تهران، پاكدشت، دماوند، ري، سمنان، شميرانات، فيروزكوه، گرمسار، ورامين  2  *نور استان سمنان ـ واحد آرادان دانشگاه پيام  251
 .ري، شميرانات، ، گرمسار، ورامين)بخش مركزي(پاكدشت، تهران، دماوند، ري، سمنان   2 *نور استان سمنان ـ واحد ايوانكي دانشگاه پيام  252
  .، جاجرم، دامغان، سمنان، شاهرود، مجن)بخش(آزادشهر  4  *نور استان سمنان ـ واحد مجن دانشگاه پيام  253
  .شهر دامغان، سمنان، سوادكوه، شاهرود، فيروزكوه، گرمسار، مهدي  2 *شهر نور استان سمنان ـ واحد مهدي دانشگاه پيام  254
 .،گرمسار، ورامين)بخش مركزي(پاكدشت، تهران، دماوند، ري، سمنان   2 گرمسارنور استان سمنان ـ مركز  دانشگاه پيام  255
 .شهر ايرانشهر، چابهار، خاش، سراوان، سرباز، نيك  5 نور استان سيستان و بلوچستان ـ مركز ايرانشهر دانشگاه پيام  256
 .شهر رباز، كنارك، نيكايرانشهر، چابهار، س  4 نور استان سيستان و بلوچستان ـ مركز چابهار دانشگاه پيام  257
 .زابل، زاهدان، زهك، نهبندان  3 نور استان سيستان و بلوچستان ـ مركز زابل دانشگاه پيام  258
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
 .خاش، زابل، زاهدان، زهك  3 نور استان سيستان و بلوچستان ـ مركز زاهدان دانشگاه پيام  259
 . خاش، زاهدان، سراوانايرانشهر،  5 *نور استان سيستان و بلوچستان ـ واحد خاش دانشگاه پيام  260
 .شهر ايرانشهر، چابهار، راسك، سرباز، نيك  5 *نور استان سيستان و بلوچستان ـ واحد راسك دانشگاه پيام  261
  .زابل، زاهدان، زهك، نهبندان  5  *واحد زهك-دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  262
 .ايرانشهر، خاش، زاهدان، سراوان، سرباز  5 *واننور استان سيستان و بلوچستان ـ واحد سرا دانشگاه پيام  263
  .ايرانشهر، سرباز، سراوان، سيب و سوران، خاش، زاهدان  5 *نور استان سيستان و بلوچستان ـ واحد سوران دانشگاه پيام  264
 .شهر ايرانشهر، چابهار، سرباز، كنارك، نيك  5 *شهر نور استان سيستان و بلوچستان ـ واحد نيك دانشگاه پيام  265
  .بيد، شهرضا آباده، ابركوه، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم  3 نور استان فارس ـ مركز آباده دانشگاه پيام  266
  .زير ين ، فسا،)بخش(داراب،كربال جهرم، استهبان،  3 نور استان فارس ـ مركز استهبان دانشگاه پيام  267
 .گه، جهرم، خنج، قيروكارزين، الرستان، المرداوز، بستك، بندرلن  4 نور استان فارس ـ مركز اوز  دانشگاه پيام  268
 .، مرودشت)بخش(آباد بيد، سعادت آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم  4 نور استان فارس ـ مركز بوانات دانشگاه پيام  269
 .سا، مرودشتارسنجان، استهبان، خرامه، شيراز، ف  3 نور استان فارس ـ مركز خرامه دانشگاه پيام  270
 .ريز دشت، فسا، قيروكارزين، ني آباد، داراب، زرين استهبان، جهرم، حاجي  3 نور استان فارس ـ مركز داراب دانشگاه پيام  271
، سـپيدان، شـيراز، فيروزآبـاد، كـازرون،)بخـش (، دشمن زياري  )بخش(ارسنجان، استهبان، خرامه، خفر     1 نور استان فارس ـ مركز شيراز دانشگاه پيام  272

  .مرودشت
  .بيد، مرودشت آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم  3 دانشگاه پيام نوراستان فارس ـ مركز صفاشهر   273
  .استهبان، جهرم، خرامه، داراب، فسا، قيروكارزين  3 نور استان فارس ـ مركز فسا دانشگاه پيام  274
 .شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، الر، المرد  3 زآبادنور استان فارس ـ مركز فيرو دانشگاه پيام  275
 .برازجان، بويراحمد، شيراز، فراشبند، كازرون، ممسني  3 نور استان فارس ـ مركز كازرون دانشگاه پيام  276
  .بندرلنگه، جم، دير، كنگان، پارسيان، الرستان، المرد، مهر  4 نور استان فارس ـ مركز المرد دانشگاه پيام  277
  .يممسن نورآباد گچساران، ،كازرون دنا، راحمد،يبو  4 نور استان فارس ـ مركز نورآباد ممسني دانشگاه پيام  278
  .ريز بيد، مرودشت، ني طشك، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم آباده  4 *نور استان فارس ـ واحد آباده طشك دانشگاه پيام  279
  .بيد، شيراز، مرودشت ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم  3 *ندانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد ارسنجا  280
  .بيد، اقليد، پاسارگاد، سپيدان آباده، ابركوه، بوانات، خرم  3 *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد اقليد  281
  .بيرم، خنج، الرستان، المرد، مهر  5  *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد بيرم  282
  .، سپيدان، شيراز، مرودشت)بخش(اردكان، بيضا، پاسارگاد، دشمن زياري  2 *ستان فارس ـ واحد بيضانور ا دانشگاه پيام  283
 .ريز استهبان، جهرم، فسا، قيروكارزين، الرستان، ني  2  نور استان فارس ـ واحد جهرم  دانشگاه پيام  284
  .، قيروكارزينخاوران، جهرم، استهبان، فسا  3 *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد خاوران  285
  .جهرم، قيروكارزين، الرستان، المرد  5 *نور استان فارس ـ واحد خنج دانشگاه پيام  286
  .ريز آباد، داراب، فسا، قيروكارزين، ني استهبان، جهرم، حاجي  3 *نور استان فارس ـ واحد زاهدشهر دانشگاه پيام  287
  .نا، سپيدان، شيراز، مرودشت، ممسنيبويراحمد، د  4  *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد سپيدان  288
  .ريز ارسنجان، استهبان، پاسارگاد، جهرم، سروستان، شيراز، فسا، فيروزآباد، مرودشت، ني  2 *نور استان فارس ـ واحد سروستان دانشگاه پيام  289
  .شهر، شيراز، مرودشت بيد، سعادت ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم  4  *شهر نور استان فارس ـ واحد سعادت دانشگاه پيام  290
  .ريز استهبان، جهرم، داراب، ششده و قره بالغ، فسا، ني  4  *وقره بالغ نور استان فارس ـ واحد ششده دانشگاه پيام  291
  .دشتستان، دشتي، شيراز، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون  4 *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد فراشبند  292
  .جهرم، خنج، فيروزآباد، قيروكارزين  4  *س ـ واحد قيروكارزيننور استان فار دانشگاه پيام  293
  . شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كوار، مرودشت  4  *دانشگاه پيام نور استان فارس ـ واحد كوار  294
  .بستك، بندرلنگه، خنج، الرستان، المرد  4 *نور استان فارس ـ واحد الر دانشگاه پيام  295
  .بيد، شيراز، فيروزآباد، مرودشت ، خرمپاسارگاداردكان، ارسنجان،   2 *استان فارس ـ واحد مرودشتنور  دانشگاه پيام  296
  .جم، كنگان، پارسيان، الرستان، المرد، مهر  4  *نور استان فارس ـ واحد مهر دانشگاه پيام  297
 .ريز ، نياستهبان، جهرم، داراب، سيرجان، فسا  3 *ريز نور استان فارس ـ واحد ني دانشگاه پيام  298
 .زهرا، تاكستان، خرمدره، زرنديه، شهريار، قزوين، كرج، نظرآباد البرز، بويين  3 زهرا نور استان قزوين ـ مركز بويين دانشگاه پيام  299
 . قزوين، لوشان،)بخش مركزي(زهرا، تاكستان، خدابنده، خرمدره، رزن، رودبار ابهر، البرز، بويين  2 نور استان قزوين ـ مركز تاكستان دانشگاه پيام  300
 .آبيك، ابهر، البرز، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ، قزوين  1 نور استان قزوين ـ مركز قزوين دانشگاه پيام  301
  .، كرج، نظرآبادالبرز، بويين زهرا، تاكستان، رودبار،ساوجبالغ، شهريار، قزوين  2 *نور استان قزوين ـ واحد آبيك دانشگاه پيام  302
  .زهرا، تاكستان، رودبار، قزوين، كرج، نظرآباد، هشتگرد البرز، الوند، بويين  2 *نور استان قزوين ـ واحد الوند دانشگاه پيام  303
  .زهرا، تاكستان، رزن، قزوين، كبودرآهنگ آوج، ابهر، البرز، بويين  4 *نور استان قزوين ـ واحد آوج دانشگاه پيام  304
  .زهرا، دانسفهان، رزن، قزوين ابهر، الوند، بويين  3 *اننور استان قزوين ـ واحد دانسفه دانشگاه پيام  305
  .كريم، ساوه، قم، كاشان، محالت، ورامين، وزوان وبيدگل، آشتيان، تفرش، تهران، دليجان، رباط آران  1 نور استان قم ـ مركز قم دانشگاه پيام  306
  .، زرنديه، ساوه، قم، كميجانآشتيان، اراك، تفرش، جعفريه  2 *نور استان قم ـ واحد جعفريه دانشگاه پيام  307
  .آشتيان، اراك، تفرش، خلجستان، دليجان، زرنديه، ساوه، قم، كميجان  2 *نور استان قم ـ واحد دستجرد خلجستان دانشگاه پيام  308
  .، محالتآشتيان، اراك، تفرش، خمين، دليجان، ساوه، شازند، سلفچگان، قم، كميجان  2 *نور استان قم ـ واحد سلفچگان دانشگاه پيام  309
، ري، زرنديه، سـاوه، قـم، كاشـان،رباط كريم وبيدگل، آشتيان، اسالمشهر، تفرش، تهران، دليجان،         آران  2 )*قنوات( واحد مركزي نور استان قم ـ دانشگاه پيام  310

  .  محالت
  .كهك، محالتوبيدگل، آشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، كاشان،  آران  2 *نور استان قم ـ واحد كهك دانشگاه پيام  311
  .ايجرود، بيجار، تكاب، ديواندره، زنجان، سنندج  4 نور استان كردستان ـ مركز بيجار دانشگاه پيام  312
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  3 نور استان كردستان ـ مركز سقز دانشگاه پيام  313
  .بيجار، ديواندره، سروآباد، سنندج، قروه،كامياران، مريوان  3 نور استان كردستان ـ مركز سنندج دانشگاه پيام  314
  .پاوه، سروآباد، سنندج، مريوان  5 نور استان كردستان ـ مركز مريوان دانشگاه پيام  315
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  5 *نور استان كردستان ـ واحد بانه دانشگاه پيام  316
  .نشان دژ، قروه، ماه آباد ياسوكند، ديواندره، سنندج، شاهين ايجرود، بيجار، تكاب، حسن  4 )*كراني(آبادياسوكند واحد حسننور استان كردستان ـ  امدانشگاه پي  317
  .بانه، بوكان، بيجار، تكاب، ديواندره، سقز، سنندج، قروه  4 *نور استان كردستان ـ واحد ديواندره دانشگاه پيام  318
  .بانه، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، روانسر، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  4 *نور استان كردستان ـ واحد سروآباد دانشگاه پيام  319
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .اسدآباد، بهار، سنقر، سنندج، قروه، همدان  5 *نور استان كردستان ـ واحد قروه دانشگاه پيام  320
آباد غرب، پاوه، ثـالث باباجـاني، جـوانرود، روانـسر، سـنقر، سـنندج، صـحنه، كاميـاران،  اسدآباد، اسالم   4 *اننور استان كردستان ـ واحد كاميار دانشگاه پيام  321

  .كرمانشاه، كنگاور، قروه، هرسين
  .ريز آباد، سيرجان، شهربابك، ني بافت، بردسير، حاجي  2 نور استان كرمان ـ مركز سيرجان دانشگاه پيام  322
  .آباد، سيرجان، كهنوج بافت، بردسير، جيرفت، حاجي  4  ـ مركز بافتنور استان كرمان دانشگاه پيام  323
  .بم، جيرفت، راور، عنبرآباد، كرمان، كهنوج  4 نور استان كرمان ـ مركز بم دانشگاه پيام  324
  .بردسير، رفسنجان، زرند، شهربابك، كرمان  2 نور استان كرمان ـ مركز رفسنجان دانشگاه پيام  325
  .بردسير، بم، راور، رفسنجان، زرند، كرمان  2 ن كرمان ـ مركز كرماننور استا دانشگاه پيام  326
  .ارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت، حاجي آباد، سيرجان  4 *نور استان كرمان ـ واحد ارزوئيه دانشگاه پيام  327
  .انار، بافق، رفسنجان، شهربابك، مهريز  3 نور استان كرمان ـ واحد انار  دانشگاه پيام  328
  .بردسير، باغين، بافت، رفسنجان، زرند، سيرجان، كرمان  2  *نور استان كرمان ـ واحد باغين امدانشگاه پي  329
  .بافت، بردسير، رفسنجان، سيرجان، كرمان  4 *نور استان كرمان ـ واحد بردسير دانشگاه پيام  330
  .يرجان، شهر بابك، كرمان، هراتبافت، بردسير، پاريز، رفسنجان، زرند، س  3  *نور استان كرمان ـ واحد پاريز دانشگاه پيام  331
  .بم، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، كهنوج، منوجان  4 *نور استان كرمان ـ واحد جيرفت دانشگاه پيام  332
  .آباد، سيرجان، شهربابك، عنبرآباد، كرمان بافت، بردسير، بم، جيرفت، حاجي  4 * نور استان كرمان ـ واحد رابر دانشگاه پيام  333
  .بافق، راور، زرند، كرمان، كوهبنان  3 *نور استان كرمان ـ واحد راور دانشگاه پيام  334
  .بافت، بردسير، بم، كرمان  4  *نور استان كرمان ـ واحد راين دانشگاه پيام  335
  .بم، جيرفت، راور، عنبرآباد، محمدآباد ريگان  5 *نور استان كرمان ـ واحد ريگان دانشگاه پيام  336
  . كوهبنانرفسنجان،زرند،كرمان،راور، بردسير،   3 *ن ـ واحد زرندنور استان كرما دانشگاه پيام  337
  .بردسير، راور، رفسنجان، زرند، كرمان  3 آباد  نور استان كرمان ـ واحد زنگي دانشگاه پيام  338
  .رفسنجان،زرند، شهداد، كرمانبم، جيرفت، راور، بردسير،   4 *نور استان كرمان ـ واحد شهداد دانشگاه پيام  339
  .خاتم، رفسنجان، سيرجان، شهر بابك  3 *نور استان كرمان ـ واحد شهر بابك  پيامدانشگاه  340
  .بافت، بردسير، بم، جيرفت، دهبارز، رودبارجنوب، عنبرآباد، كرمان، كهنوج، منوجان، ميناب  4 *نور استان كرمان ـ واحد عنبرآباد دانشگاه پيام  341
  .، جيرفت، راور، عنبرآباد، فهرج، كرمانبم  5 *نور استان كرمان ـ واحد فهرج دانشگاه پيام  342
  .بردسير، خاتم، رفسنجان، زرند، سيرجان، شهربابك، كرمان، كشكوئيه  4 *نور استان كرمان ـ واحد كشكوييه دانشگاه پيام  343
  .وجان، مينابكهنوج، منگنج،  رودبار جنوب، قلعهبم، بندرعباس، جيرفت، رودان،   4 *نور استان كرمان ـ واحد كهنوج دانشگاه پيام  344
  .بردسير، بم، جيرفت، رفسنجان، زرند، كرمان، گلباف  4 *نور استان كرمان ـ واحد گلباف دانشگاه پيام  345
  .بندرعباس، دهبارز، عنبرآباد، كهنوج، منوجان، ميناب  5  *نور استان كرمان ـ واحد منوجان دانشگاه پيام  346

 كرمانـشاه،ن،يريچرداول، قـصرش   وروان  يآبادغرب، پاوه، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، ش        اسالم  4 دغربآبا نور استان كرمانشاه ـ مركز اسالم دانشگاه پيام  347
  .ني هرسالنغرب،يكوهدشت، گ

  .نآبادغرب، جوانرود، داالهو، روانسر، صحنه، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، هرسي اسالم  2 نور استان كرمانشاه ـ مركز كرمانشاه دانشگاه پيام  348
  .آبادغرب، ايوان، داالهو، سرپل ذهاب، شيروان و چرداول، قصرشيرين، گيالنغرب اسالم  5 نور استان كرمانشاه ـ مركز گيالنغرب دانشگاه پيام  349
   .وانيمر كرمانشاه، اران،ي جوانرود، روانسر، سروآباد، سنندج، كام،يپاوه، ثالث باباجان  4 *نور استان كرمانشاه ـ واحد پاوه دانشگاه پيام  350
  . كرمانشاهاران،يكامقصرشيرين،   سرپل ذهاب،، جوانرود، روانسر،يآبادغرب، پاوه، ثالث باباجان اسالم  5 )*ثالث باباجاني(آباد نور استان كرمانشاه ـ واحد تازه دانشگاه پيام  351
  . كرمانشاهاران،ي، جوانرود، روانسر، كامينآبادغرب، پاوه، ثالث باباجا اسالم  5 نور استان كرمانشاه ـ واحد جوانرود  دانشگاه پيام  352
 . روانسر، سنقر، سنندج، صحنه، كامياران،كرمانشاه، هرسيني، جوانرود،باباجان ثالثآبادغرب، پاوه،  اسالم  5 *نور استان كرمانشاه ـ واحد روانسر دانشگاه پيام  353
  . النغربي گن،يريب، داالهو، سرپل ذهاب، قصر شآبادغر اسالم  3 ذهاب  نور استان كرمانشاه ـ واحد سرپل دانشگاه پيام  354
  .اسدآباد، بهار، سنقر، صحنه، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، هرسين، همدان  5 *نور استان كرمانشاه ـ واحد سنقر دانشگاه پيام  355
  . ، كنگاور، هرسين كرمانشاهاران،يكامصحنه،  سر،روان تويسركان، جوانرود، دلفان، آبادغرب، اسالم  4 *نور استان كرمانشاه ـ واحد صحنه دانشگاه پيام  356
  .آبادغرب، جوانرود، سرپل ذهاب، داالهو، قصرشيرين، گيالنغرب اسالم  5 نور استان كرمانشاه ـ واحد قصرشيرين  دانشگاه پيام  357
كرمانـشاه، ن،يريسـرپل ذهـاب، قـصرش     روانـسر،   داالهو،  ود،  ثالث باباجاني، جوانر    ايوان، بادغرب،آ  اسالم  4  *نور استان كرمانشاه ـ واحد كرندغرب دانشگاه پيام  358

  . النغربيگ
  .اسدآباد، تويسركان، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين، همدان  4 *نور استان كرمانشاه ـ واحد كنگاور دانشگاه پيام  359
  .دلفان، صحنه، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسيني، ثالث باباجانآبادغرب، ايوان،  اسالم  4 *نور استان كرمانشاه ـ واحد هرسين دانشگاه پيام  360
  .، بهبهان، كهكيلويه، گچساران، گناوه، ممسني)بخش مركزي(بويراحمد   5 نور استان كهگيلويه و بوير احمد ـ مركز دوگنبدان دانشگاه پيام  361
  .بويراحمد، دنا، سميرم، كهكيلويه، گچساران، ياسوج  4 نور استان كهگيلويه و بوير احمد ـ مركز ياسوج دانشگاه پيام  362
  .بهبهان، بهمئي، دهدشت، ديلم، كهكيلويه، گچساران  5 *نور استان كهگيلويه و بوير احمد ـ واحد دهدشت دانشگاه پيام  363
  .كيلويه، گچساران، گناوه، ممسني، ديلم، كه)بخش مركزي(باشت، بويراحمد   5 *نور استان كهگيلويه و بويراحمد ـ واحد باشت دانشگاه پيام  364
  .سخت، كهكيلويه، لردگان، ياسوج بويراحمد، دنا، سميرم، سي  5 *سخت نور استان كهگيلويه و بويراحمد ـ واحد سي دانشگاه پيام  365
  .گچساران، هنديجاناميديه، بهبهان، بهمئي، ديلم، رامهرمز، كهكيلويه،   5 *نور استان كهگيلويه و بويراحمد ـ واحد ليكك دانشگاه پيام  366
  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گنبدكاووس قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آق  4 نور استان گلستان ـ مركز بندر تركمن دانشگاه پيام  367
هرود، كردكـوي، كاللـه، گرگـان، گلوگـاه،آبـاد، شـا   قـال، تـركمن، بهـشهر، راميـان، علـي      آزادشـهر، آق   1 نور استان گلستان ـ مركز گرگان دانشگاه پيام  368

  .گنبدكاووس، مينودشت
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  3 نور استان گلستان ـ مركز گنبد كاووس دانشگاه پيام  369
آبـاد، كردكـوي، كاللـه، گرگـان، گلوگـاه، گنبـدكاووس،  ، تركمن، بندرگز، راميان، علـي     قال  آزادشهر،آق  3 *نور استان گلستان ـ واحد آزادشهر دانشگاه پيام  370

  .مينودشت
آبـاد، كردكـوي، كاللـه، گرگـان، گنبـدكاووس، قال، بندرگز، تركمن، بهشهر، راميـان، علـي       آزادشهر، آق   4 *قال نور استان گلستان ـ واحد آق دانشگاه پيام  371

  .گلوگاه، مينودشت، نكاء
آبــاد، كردكــوي، كاللــه، گرگــان، قــال، بنــدرگز، بهــشهر، تــركمن، راميــان، ســاري، علــي آزادشــهر، آق  4 *نور استان گلستان ـ واحد بندرگز  پيامدانشگاه  372

  .گنبدكاووس، گلوگاه، مينودشت، نكاء
كردكـوي، كاللـه، گرگـان، گنبـدكاووس، گلوگـاه،آبـاد،     قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميـان، علـي         آق  3 *نور استان گلستان ـ واحد راميان دانشگاه پيام  373

  .مينودشت
آبــاد، شــاهرود، كردكوي،كاللــه، گرگــان، قــال، بنــدرگز، بهــشهر، تــركمن، راميــان، علــي آزادشــهر، آق  3 *آباد كتول نور استان گلستان ـ واحد علي دانشگاه پيام  374

  .گنبدكاووس، گلوگاه، مينودشت
آباد، قائمـشهر، كردكوي،گرگـان، گلوگـاه،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي        آزادشهر، آق   4 *حد كردكوينور استان گلستان ـ وا دانشگاه پيام  375

  .گنبدكاووس، نكاء
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .آباد، كالله، گنبدكاووس، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3 *نور استان گلستان ـ واحد كالله دانشگاه پيام  376
  .آباد، كالله، گاليكش، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، راميان، شاهرود، علي آزادشهر، آق  3 *ن ـ واحد گاليكشنور استان گلستا دانشگاه پيام  377
  .سرا، طوالش، فومن، كوثر، ماسال آستارا، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، صومعه  3 نور استان گيالن ـ مركز تالش دانشگاه پيام  378
سـرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، رامـسر، رشـت، رضوانـشهر، رودبـار، رودسـر، سـياهكل، صـومعه                  آستانه  1 ن ـ مركز رشتنور استان گيال دانشگاه پيام  379

  .طوالش، فومن، لنگرود، ماسال
را، فـومن،سـ   اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، سـياهكل، شـفت، صـومعه              آستانه  3 نور استان گيالن ـ مركز رودسر دانشگاه پيام  380

  .الهيجان، لنگرود
سـرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صـومعه             آستانه  2 *سرا نور استان گيالن ـ مركز صومعه دانشگاه پيام  381

  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال
سـرا، طـارم، طـوالش، فـومن، قـزوين،  رفيه، بندرانزلي، رامسر، رشت، رودبار، رودسـر، صـومعه        اش  آستانه  2 نور استان گيالن ـ مركز منجيل  دانشگاه پيام  382

  .الهيجان، لنگرود، منجيل
  .اردبيل، آستارا، تالش، رضوانشهر، نمين، نير  3 *نور استان گيالن ـ واحد آستارا دانشگاه پيام  383
سـرا، فـومن،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه           هآستان  2 *اشرفيه نور استان گيالن ـ واحد آستانه دانشگاه پيام  384

  .ماسال، الهيجان، لنگرود
سـرا، فـومن،  اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رشت، رامـسر، رودسـر، سـياهكل، شـفت، صـومعه                آستانه  2 *نور استان گيالن ـ واحد املش دانشگاه پيام  385

 .الهيجان، لنگرود
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود اشرفيه، بندرانزلي،تالش، رشت، رضوانشهر،رودبار، شفت، صومعه آستانه  2 *نور استان گيالن ـ واحد بندرانزلي دانشگاه پيام  386
ر، رودسـر، سـياهكل، شـفت،اشرفيه، املش، بنـدرانزلي، خـشكبيجار، رشـت، رضوانـشهر، رامـس             آستانه  2 *نور استان گيالن ـ واحد خشكبيجار دانشگاه پيام  387

  .سرا، طوالش، فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال صومعه
سرا، طـوالش،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، رودسر، شفت، صومعه          آستارا، آستانه   3 *نور استان گيالن ـ واحد رضوانشهر دانشگاه پيام  388

  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال
سرا،  اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه            آستانه  2 *نور استان گيالن ـ واحد سياهكل مدانشگاه پيا  389

  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال
  .سرا، فومن، ماسال شفت، املش، بندرانزلي، رشت، صومعه  3 *نور استان گيالن ـ واحد شفت دانشگاه پيام  390
سـرا، فـومن، الهيجـان،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانـشهر، سـياهكل، شـفت، صـومعه             آستانه  2 *نور استان گيالن ـ واحد فومن دانشگاه پيام  391

  .ماسال، لنگرود
سـرا، رودسر، سـياهكل، شـفت، صـومعه   آستانه اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودبار،    2 *نور استان گيالن ـ واحد الهيجان دانشگاه پيام  392

  .فومن، الهيجان، لنگرود
سرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،  آستانه اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه          3 *نور استان گيالن ـ واحد لنگرود دانشگاه پيام  393

  .ماسال
سـرا، طـوالش، فـومن، الهيجـان،  شرفيه، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، سياهكل، شفت، صـومعه       ا  آستانه  3  *نور استان گيالن ـ واحد ماسال دانشگاه پيام  394

  . ماسال
  .آباد، سلسله،كوهدشت الشتر، دلفان، خرم  5 نور استان لرستان ـ مركز الشتر دانشگاه پيام  395
  .، خوانسار، دورود، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، محالتاراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، خمين  4 نور استان لرستان ـ مركز اليگودرز دانشگاه پيام  396
  .آباد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن، فريدونشهر،گلپايگان، محالت ازنا، اليگودرز، بروجرد، خرم  4 *نور استان لرستان ـ واحد ازنا دانشگاه پيام  397
  .آباد، دورود، سربند، مالير، نهاوند  اليگودرز، بروجرد، تويسركان، خرماراك، ازنا،  3 نور استان لرستان ـ مركز بروجرد دانشگاه پيام  398
  .شهر، كوهدشت آباد، دره آبدانان، انديمشك، پلدختر، خرم  4 نور استان لرستان ـ مركز پلدختر دانشگاه پيام  399
آبـاد، سلـسله، كوهدشـت، ماليـر، نهاونـد،  شهر، دورود، خرم    ن، دره ازنا، اليگودرز، بروجرد، پلدختر، دلفا      3 آباد  نور استان لرستان ـ مركز خرم دانشگاه پيام  400

  .هرسين
  . اراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، محالت  4 *نور استان لرستان ـ واحد دورود دانشگاه پيام  401
  .شهر، سلسله، شيروان و چرداول، كوهدشت پلدختر، خرم آباد، دره  4 *نور استان لرستان ـ واحد كوهدشت دانشگاه پيام  402
  .آباد، دلفان، سلسله، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، نورآباد الشتر، خرم  4 *نور استان لرستان ـ واحد نورآباد دلفان دانشگاه پيام  403
  وشهر ننور، محمودآباد، قائمشهر، سوادكوه،ي، سار ، دماوند،بار،چالوسيوبابلسر، بهشهر،ج بابل، آمل،  2 نور استان مازندران ـ مركز آمل دانشگاه پيام  404
  .آمل، بابل، بابلسر، بهشهر،جويبار، ساري، سوادكوه، فيروزكوه، قائمشهر،گلوگاه، محمودآباد، نكاء، نور  2 نور استان مازندران ـ مركز بابل دانشگاه پيام  405
آبـاد، قائمـشهر،  قال، آمل، بابل، بابلسر، بنـدرگز، تـركمن، بهـشهر، جويبـار، سـاري، سـوادكوه، علـي                   آق  2 رنور استان مازندران ـ مركز بهشه دانشگاه پيام  406

  .نكاء كردكوي، گرگان، گلوگاه،
  .اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رودسر، الهيجان، لنگرود، نور، نوشهر آستانه  2 نور استان مازندران ـ مركز تنكابن دانشگاه پيام  407
  .اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل، الهيجان، لنگرود، نوشهر آستانه  2 نور استان مازندران ـ مركز رامسر انشگاه پيامد  408
ائمـشهر، كردكـوي،آمل، بابل، بابلسر، تركمن، بندرگز، بهشهر، جويبار، سـاري، سـوادكوه، فيروزكـوه، ق          1 نور استان مازندران ـ مركز ساري دانشگاه پيام  409

  .نكاء، گلوگاه، نور
  .بست، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، محمودآباد، نكاء، نور آمل، بابل، بابلسر، بهشهر،كله  3 *بست نور استان مازندران ـ واحد كله دانشگاه پيام  410
  .بهشهر، جويبار، ساري، قائمشهر، محمودآباد، نكاء، نورآمل، بابل، بابلسر، بندپي،   3 *نور استان مازندران ـ واحد بندپي غربي دانشگاه پيام  411
  .سفيد، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، فيروزكوه آمل، بابل، بابلسر، پل  3 *سفيد نور استان مازندران ـ واحد پل دانشگاه پيام  412
  .ر، ساري، سوادكوه، قائمشهر، نكاء، گلوگاه، نور، محمودآبادآمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبا  2 *نور استان مازندران ـ واحد جويبار دانشگاه پيام  413
  .آباد، نور  محمودروزكوه،ي فنه،يآمل، بابل، بابلسر، تهران، دماوند، ر  3 *نور استان مازندران ـ واحد رينه دانشگاه پيام  414
  . ساري، سوادكوه، فيروزكوه، قائم شهر، گلوگاه، محمودآبادآمل، بابل، بابلسر، جويبار، زيرآب،  3 *نور استان مازندران ـ واحد زيرآب دانشگاه پيام  415
  .نكاء، نور، محمودآباد آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، گلوگاه،  2 *نور استان مازندران ـ واحد قائمشهر دانشگاه پيام  416
  . قائمشهر، محمودآباد، نور، نوشهر، نكا،ي چالوس، ساربار،يل، بابلسر، جوآمل، باب  2 نور استان مازندران ـ واحد محمودآباد دانشگاه پيام  417
قال، آمل، بابل، بابلسر، بندرگز، تركمن، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، كردكوي، گرگان،  آق  2 *نور استان مازندران ـ واحد نكاء دانشگاه پيام  418

  .نكاء، محمودآباد گلوگاه،
  .آمل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر، محموآباد، نور، نوشهر  2 *ر استان مازندران ـ واحد نوشهرنو دانشگاه پيام  419
  اراك، ازنا، آشتيان، اليگودرز، بروجرد، تفرش، خمي، شازند،كميجان، گلپايگان، محالت، مالير،سربند  1 نور استان مركزي ـ مركز اراك دانشگاه پيام  420
  .وبيدگل، آشتيان، برخواروميمه، خمين، دليجان، ساوه، قم، كاشان، گلپايگان، محالت آران  2 ي ـ مركز دليجاننور استان مركز دانشگاه پيام  421
  .آشتيان، تفرش، دليجان، زرنديه، ساوه، قم  1 نور استان مركزي ـ مركز ساوه دانشگاه پيام  422
  . خمين، سرآبله، شازند، فرمهين، كميجان، ماليرازنا، اراك، بروجرد، تفرش،  3 نور استان مركزي ـ مركز شازند دانشگاه پيام  423
  .، دليجان، محالت، شازندجاني اراك، تفرش، ساوه، قم، كمان،يآشت  3 *نور استان مركزي ـ واحد آشتيان دانشگاه پيام  424
  .ن، شازند، زرنديه، دليجاجاني اراك، تفرش، ساوه، قم، كمان،يآشت  3 نور استان مركزي ـ واحد تفرش دانشگاه پيام  425
 .شهر،گلپايگان،محالت ازنا،اراك،اليگودرز،خمين،خوانسار،دليجان،دورود،سربند،شازند،فريدن،فريدون  3 نور استان مركزي ـ مركز خمين  دانشگاه پيام  426
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام
كد ناحيه   واحدهانام مراكز و   رديف

براي شهريه
  هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه هاي آموزشي نام شهرستان

  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
  .ن، كبودرآهنگ، قمآباد و نوبرا كريم، زرنديه، ساوه، غرق زهرا، تفرش، رباط بويين  3 )*نوبران(آباد نور استان مركزي ـ واحد غرق دانشگاه پيام  427
  .كريم، دليجان آشتيان، اراك، تفرش، ساوه، قم، كميجان، شازند، زرنديه، رباط  3 نور استان مركزي ـ واحد فرمهين دانشگاه پيام  428
  .باشي، گلپايگان، محالت ، قورچيازنا، اراك، اليگودرز، خمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند  3)*چهارچشمه(باشي دانشگاه  پيام نوراستان مركزي ـ واحد قورچي  429
  . همدانر،ي مالجان،ي اراك، تفرش، شازند، كبودرآهنگ، كمان،يآشت  4 *نور استان مركزي ـ واحد كميجان دانشگاه پيام  430
 .تاليگودرز، ازنا، اراك، خمين، خوانسار، دليجان، قم، كاشان، گلپايگان، محال  3 نور استان مركزي ـ واحد محالت  دانشگاه پيام  431
  . نهاوند، همدانر،ي مالجان،ي اراك، شازند، كبودرآهنگ، كمان،يآشت  4 *نور استان مركزي ـ واحد ميالجرد دانشگاه پيام  432

 .بستك، بندرلنگه، خمير، پارسيان، المرد  5 نور استان هرمزگان ـ مركز بندرلنگه دانشگاه پيام  433
 .آباد، خمير، رودان، قشم، كهنوج، منوجان، ميناب بوموسي، بندرعباس، جاسك، حاجيا  3 نور استان هرمزگان ـ مركز بندرعباس  دانشگاه پيام  434
 . بندرعباس، جاسك، رودان، قشم، كهنوج، منوجان، ميناب  3 *نور استان هرمزگان ـ مركز ميناب دانشگاه پيام  435

 .، المردرستاناوز، بستك، بندرعباس، بندرلنگه، ال  5 *نور استان هرمزگان ـ واحد بستك دانشگاه پيام  436
 .بندرعباس، جاسك، چابهار، قشم، كنارك، ميناب، رودان  5 *نور استان هرمزگان ـ واحد بندرجاسك دانشگاه پيام  437
 .آباد بستك، بندرخمير، بندرعباس، بندرلنگه، رودان، قشم،ميناب، حاجي  4 *نور استان هرمزگان ـ واحد بندر خمير دانشگاه پيام  438
 .آباد، خمير، داراب، رودان، سيرجان بندرعباس، حاجي  4 *آباد ان هرمزگان ـ واحد حاجينور است دانشگاه پيام  439
 . گنج، كهنوج، منوجان، ميناب آباد، خمير، رودان، قشم، قلعه بندرعباس، جيرفت، حاجي  3 *نور استان هرمزگان ـ واحد دهبارز دانشگاه پيام  440

  .جاسك، رودان، سيريك، قشم، ميناب  5 *نور استان هرمزگان ـ واحد سيريك دانشگاه پيام  441
 . آباد، خمير، رودان، فين، قشم، ميناب بندرعباس، حاجي  5 *نور استان هرمزگان ـ واحد فين دانشگاه پيام  442

 .مينابپارسيان، ابوموسي، بندرعباس، بندرلنگه، خمير، رودان، قشم،   3 *نور استان هرمزگان ـ واحد قشم دانشگاه پيام  443
 .بستك، بندرلنگه، بندرخمير، كيش، پارسيان، قشم، المرد، مهر  2 *نور استان هرمزگان ـ واحد كيش مدانشگاه پيا  444
  .ابوموسي، بستك، بندرخمير، بندرعباس، بندرلنگه، دهبارز، قشم، الرستان، ميناب  5  *نور استان هرمزگان ـ واحد ابوموسي دانشگاه پيام  445
 .بستك، بندرلنگه، قشم، كنگان، پارسيان، الرستان، المرد، مهر  5 *پارسياننور استان هرمزگان ـ واحد  دانشگاه پيام  446

  .همدان نهاوند، قروه، كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، سنقر، ،سركانيتو بهار، اسدآباد،  3 دانشگاه پيام نوراستان همدان ـ مركز اسدآباد  447
  .همدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  2 نور استان همدان ـ مركز بهار دانشگاه پيام  448
 .اسدآباد، بروجرد، بهار، تويسركان، صحنه، كنگاور، مالير، نهاوند، همدان  3 نور استان همدان ـ مركز تويسركان دانشگاه پيام  449
  .همدان كبودرآهنگ، رزن، بهار، اسدآباد،  2 نور استان همدان ـ مركز رزن دانشگاه پيام  450
 .بخش آوج، اسدآباد، بهار، رزن، كبودرآهنگ، همدان  3 دانشگاه پيام نوراستان همدان ـ مركز كبودرآهنگ  451
 .اراك، بروجرد، بهار، تويسركان، سربند، مالير، نهاوند، همدان  3 نور استان همدان ـ مركز مالير دانشگاه پيام  452
  .نهاوند ،ريمال دورود،كنگاور، سركان،يتو بروجرد، اسدآباد،  2 نور استان همدان ـ مركز نهاوند دانشگاه پيام  453
  .همدان ،ريمال كنگاور، كبودرآهنگ، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 نور استان همدان ـ مركز همدان دانشگاه پيام  454
  .، همداننهاوند كبودرآهنگ، كميجان،  سنقر، قروه، قهاوند،، رزن، بهاراسدآباد،  3  *نور استان همدان ـ واحد قهاوند دانشگاه پيام  455
  .، بخش آوج، دمقهمدان كبودرآهنگ، رزن، بهار، اسدآباد،  2 *نور استان همدان ـ واحد دمق دانشگاه پيام  456
 .، الشتر، كنگاوربروجرد، تويسركان، مالير، نهاوند، همدان  3 *نور استان همدان ـ واحد سامن دانشگاه پيام  457
  .، صالح آبادهمدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  3 *آباد ن همدان ـ واحدصالحدانشگاه پيام نور استا  458
  . كبودرآهنگ، همدانن،ي رزن، فامنسركان،يبهار، تو اسدآباد،  3 *نور استان همدان ـ واحد فامنين دانشگاه پيام  459
  .، قروه درجزينهمدان كبودرآهنگ، رزن، بهار، اسدآباد،  3  *وه درجزيننور استان همدان ـ واحد قر دانشگاه پيام  460
  .اسدآباد، بهار، رزن، سنقر، قروه، كبودرآهنگ، كنگاور، اللجين، همدان  3 *نور استان همدان ـ واحد اللجين دانشگاه پيام  461

 .يز، ميبد، يزدابركوه، اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهر  2 نور استان يزد ـ مركز تفت دانشگاه پيام  462
  .زد ي،نيينا بد،يم ز،يصدوق، مهر تفت، اردكان،  2 نور استان يزد ـ مركز اردكان دانشگاه پيام  463
 .بافق، تفت، زرند، كوهبنان، مهريز، يزد  4 نور استان يزد ـ مركز بافق دانشگاه پيام  464
 .ات، تفت، مهريز، يزدآباده، ابركوه، اقليد، بوان  5 نور استان يزد ـ واحد ابركوه دانشگاه پيام  465
  .اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهريز، ميبد، يزد  3 نور استان يزد ـ مركز رضوانشهر صدوق دانشگاه پيام  466
 .اردكان، بافق، تفت، خاتم، صدوق، ميبد، مهريز، يزد  3 نور استان يزد ـ مركز مهريز دانشگاه پيام  467
  .زدي بد،ي مز،يكان، تفت، صدوق، مهرارد  2  نور استان يزد ـ مركز ميبد  دانشگاه پيام  468
 .اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهريز، ميبد، يزد، ابركوه، نايين  3 *نور استان يزد ـ واحد زارچ دانشگاه پيام  469
 .اردكان، تفت، طبس، فردوس، گناباد، ميبد، يزد  5 *نور استان يزد ـ واحد طبس دانشگاه پيام  470
  .بوانات، خاتم، شهربابك، مهريز، يزد، نيريز، تفت  5 * حد مروستنور استان يزد ـ وا دانشگاه پيام  471
 .ابركوه، اردكان، بافق، تفت، خاتم، صدوق، مهريز، ميبد، يزد  2 نور استان يزد ـ مركز يزد دانشگاه پيام  472

ل از انجام اين تعهدات مركز استاني       باشد، و قب  ارائه خدمات آموزشي در اين واحد منوط به انجام تعهدات هيأت مؤسس به تشخيص دانشگاه مي               *)  
  .يا يكي از مراكز يا واحدهاي همجوار مجري اين رشته تحصيلي خواهد بود
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  )بخش هفتم(
  )علوم تجربي (2  در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسات
    غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات ي تحصيل هاي رشته در دانشجو  پذيرش  نحوه  و شرايط و ضوابط اختصاصي

 .باشد نفر مي 11670  حدودعلوم تجربي   آزمايشي   گروه هاي  در رشته  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذيرش  يتظرف -
  غيرانتفـاعي - غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات  در گزينش  شركت  متقاضي نامي ثبت  تقاضانامهقسمت دوم  39 در بند   با عالمتگذاري  كه  از داوطلباني   دسته  آن -

 اوليه  كارنامهمندرجات    به ، با توجه  است  شده درجفصل اول اين دفترچه راهنما  در   كه  مؤسسات  اينگونه ضوابط اختصاصي  شرايط و  به توجه توانند با اند، مي گرديده 
به هـر   مربوط   خود را از جداول  مورد عالقه  تحصيلي هاي  يا كدرشته ، كدرشته  مؤسسات  اينگونه  و يا كارداني  كارشناسي هاي  رشته  انتخاب به    ديمن  عالقه  صورت در  

   ترتيـب   بـه و از طريـق اينترنـت       ) 100   الي 1  از اولويت ( دارند     تمايل   كه   در هر اولويتي     انتخابي  هاي  محل   با ساير كدرشته    همراه  و كد آنها را     انتخابگروه آزمايشي   
  . نمايند دوار   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  در فرم اولويت

  همـراه   ها بـه    رشته   اينگونه   نهايي   شدگان   پذيرفته   اسامي   و فهرست    خواهد گرفت    متمركز صورت    روش   به   و كارداني    كارشناسي  هاي  رشته   دانشجو براي   پذيرش -
 . خواهد شد  متمركز اعالم  صورت به ها  ساير رشته  شدگان  پذيرفته  اسامي ستفهر 

 .گيرد  مي متمركز صورت  نيمه  صورت  به باشد، گزينش  مي  عملي  و يا آزمون  مصاحبه  نياز به  كه  و يا كارداني  كارشناسي هاي  از رشته  در برخي-1  تبصره
 دارنـد    عملـي   و يا آزمـون   مصاحبه  انجام  نياز به  كه  غيرانتفاعي- غيردولتي    عالي   آموزش   مؤسسات   و يا كارداني     كارشناسي  هاي  از رشته    دسته   آن   براي -2  تبصره
  اسـاس   بـر   شدگان معرفي   ذيربط از بين     عالي   آموزش   مؤسسه  خواهد شد و نهايتاً      اعالم   اسامي  ، فهرست    پذيرش  متمركز تا چند برابر ظرفيت       نيمه  هاي رشته همانند
 و    گـزينش    مـذكور را بـراي       و فهرسـت     را مـشخص    شـدگان    معرفي   مورد نظر، فهرست     رشته   و ظرفيت    علمي   نمرات   به  توجه  و با    عملي   و يا آزمون    مصاحبه  نتيجه

 . خواهد نمود  كشور ارسال  آموزش  سنجش  سازمان  به  نهايي شدگان  قبول فهرست  استخراج
 متمركـز    نيمه  روش   به   كه   عالي   آموزش   مؤسسات   تحصيلي  ، همانند رشته     و يا كارداني     كارشناسي   تحصيلي  ها با مقاطع     رشته   برخي   دانشجو براي    پذيرش -3 صرهتب

   مربوط به   كارداني  و   كارشناسي  هاي   از رشته   شته كدر 2توانند حداكثر     مند مي   عالقه   داوطلبان   صورت   در اين    است   و بديهي    خواهد گرفت   پذيرند صورت   دانشجو مي 
در هـر    متمركـز خـود      انتخـابي   هاي   ساير كدرشته    و كد آنها را در رديف        خود انتخاب    آزمايشي   گروه   به  توجه  را با    غيرانتفاعي - غيردولتي     عالي   آموزش  مؤسسات
 . نمايند دوار   عالقه  تقدم اساس  بر  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرميق اينترنت و به صورت صحيح از طر) 100   الي1  اولويت از( دارند   تمايل  كه اولويتي
   تحـصيلي   هـاي    رشـته    انتخاب   خود مجاز به     اصلي   آزمايشي   بر گروه   ، عالوه    اوليه   كارنامه  اساس  بر   كه علوم تجربي    آزمايشي    گروه   از داوطلبان    دسته   آن -4  تبصره

تواننـد   باشند، مـي   ميهاي خارجي و يا هر دو گروه آزمايشي هنر و زبان  هاي خارجي  زبانيا هنر   آزمايشي  در گروه  غيرانتفاعي- غيردولتي  عالي   آموزش  مؤسسات
گـروه هنـر و     ( مـذكور      آزمايشي  هاي  گروهرديف  از   متمركز  نيمه   حداكثر دو كدرشته    انتخاب    به   خود، نسبت    اصلي   آزمايشي  متمركز گروه    نيمه   بر دو كدرشته    عالوه
 . نمايند نيز اقدام) هاي خارجي زبان

هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كـه                پذيرش دانشجو در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از بين داوطلبان عالقمند گروه              -5تبصره  
  .پذيرد هاي آزمايشي مذكور انجام مي اشند به نسبت متقاضيان در هر يك از گروهواجد شرايط و ضوابط اختصاصي ذيربط ب

 غيرانتفاعي در فصل اول اين دفترچه راهنما درج         -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي          شرايط و ضوابط اختصاصي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه           -
  .شده است

  .شود  نمي  محسوب  سراسري  درآزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  به  غيرانتفاعي- غيردولتي  اليع  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذيرفته -
 .اي خواهد بود  بصورت بومي ناحيه  غيرانتفاعي- غيردولتي  عالي  آموزشهاي تحصيلي مؤسسات   نوع گزينش كليه رشته-

  :  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي وزش آم  مؤسسات  و اختصاصي شرايط عمومي
در همين بخش    كه  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش  از مؤسسات يك  هر  بر شرايط اختصاصي  عالوه  غيرانتفاعي- غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات متقاضيان

 . فرمايند  نيز توجه  در ذيل رج مند  و اختصاصي  شرايط عمومي  بايد به  است شده  درجاز اين دفترچه راهنما 
 - غيردولتـي      عـالي    آمـوزش   مؤسـسات   درسـي   نظـام  -2. باشند )1  شماره (  سراسري  آزمون  راهنماي   دفترچه در   مندرج   عمومي  شرايط  داراي بايد  داوطلبان -1

 ،  علـوم   مربوط برابر ضـوابط وزارت    مدرك  التحصيالن   فارغ   خواهد بود و به     فنĤوري  و  ، تحقيقات    علوم   وزارت   آموزشي   نظام   و بر اساس     است   واحدي   نظام  غيرانتفاعي
  صـادر خواهـد شـد و         تحصيلي   باشند معافيت    نداشته   قانوني   منع   عمومي   وظيفه   از نظر خدمت     مرد كه    دانشجويان   براي -3 . اعطاء خواهد شد     و فنĤوري   تحقيقات
   عالي  آموزش مؤسسات -4.  خواهند شد  ترخيص  خدمت  به  از اعزام    قبل   غيبت   و نداشتن    شدن   پذيرفته  صورت باشند در    مي   خدمت  ول مشغ  اكنون   هم   كه  داوطلباني
  وزارت  نامـه  آيـين  بـا   طابق م  تحصيلي از وام توانند  مي دانشجويان -5.  ندارند  دانشجويان  و غذاي ، خوابگاه    مسكن  مينأ ت   به   نسبت   تعهدي   غيرانتفاعي -غيردولتي  

  . نمايند  كشور استفاده ريزي  و برنامه  مديريت  سازمان  از طرف  مؤسسه  به  بودجه  تخصيص صورت در   و فنĤوري تحقيقات ، علوم
  .  غيرانتفاعي-ها و همچنين مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  جدول شهريه ثابت و متغير دانشگاه -

-)ع(، دانـشگاه امـام رضـا      )اصـفهان (، دانشكده معارف قرآنـي    )شهرري(الدين، دانشكده علوم حديث     دانشكده اصول :  غيرانتفاعي -دولتي  هاي غير   دانشگاه) الف
، )بابـل (، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي، دانشگاه علوم و فنون مازنـدران              )اصفهان(، دانشگاه شيخ بهايي   )قم(-)ع(، دانشگاه باقرالعلوم  )مشهد(

شهيد ، )آمل(شمال، )مشهد(، سجاد)قزوين(، رجاء )مشهد(، خيام )قزوين( غيرانتفاعي پژوهش صنايع ايران    -و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي      ) قم(دانشگاه مفيد 
  ). تبريز(-)ص(اكرم و نبي) نور(-)ره(، عالمه محدث نوري)زنجان(، عبدالرحمن صوفي رازي)اصفهان(اشرفي اصفهاني

  .  غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  هساير دانشگا) ب
  
   غيرانتفاعي-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  جدول شهريت ثابت هر نيمسال تحصيلي دانشگاه

  )به ريال( در مقاطع كارداني و كارشناسي 1387-88براي سال تحصيلي 
مقطع   ه آموزشيگرو

علوم    غيرانتفاعي-نوع مؤسسه آموزش عالي غيردولتي   تحصيلي
فني   علوم پايه  انساني

  مهندسي
  كشاورزي و
  هنر  منابع طبيعي

  000/350/1  000/200/1  000/400/1  000/100/1  000/050/1  »ب« غيرانتفاعي در بند -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي دانشگاه  كارداني  000/400/1  000/250/1  000/450/1  000/160/1  000/100/1  »الف« غيرانتفاعي در بند -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي دانشگاه
  000/550/1  000/350/1  000/600/1  000/250/1  000/200/1  »ب« غيرانتفاعي در بند -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي دانشگاه كارشناسي  000/600/1  000/400/1  000/700/1  000/300/1  000/250/1  »الف« غيرانتفاعي در بند -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي دانشگاه

   1387-88شدگان سال تحصيلي   غيرانتفاعي براي پذيرفته-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  جدول شهريه متغير هر واحد درسي دانشگاه
  )»ب«و » الف«تفاعي در بندهاي  غيران-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  مربوط به دانشگاه) (به ريال(در مقاطع كارداني و كارشناسي 

       گروه آموزشي نوع درس
                و عنوان
                  دروس

  
  مؤسسات

پايه   عمومي گروه آموزشي
 نظري

اصلي و 
تخصصي 

 )نظري(
نظري ـ 
 عملي

عملي، 
آزمايشگاهي و 

عملي (كارگاهي 
با دو ساعت 
 )اجراء در هفته

عملي، 
آزمايشگاهي و 

عملي (كارگاهي 
با سه ساعت 
 )اجراء در هفته

كارورزي در 
صورت وجود 

در برنامه 
  آموزشي

 )هر واحد(

پروژه در 
صورت وجود 

در برنامه 
  آموزشي

 )هر واحد(
  000/260  000/220  000/290  000/255  000/150  000/116  000/102  000/73  آموزشي هاي سايرگروه »بند الف«  000/130  فني مهندسي و هنر
 000/250 000/210 000/220 000/200 000/140 000/111 000/97  000/70  آموزشي هاي سايرگروه  »ند بب« 000/125  فني مهندسي و هنر

  .باشد بيش از مبالغ فوق مي% 25هاي داير در مناطق آزاد  هاي ثابت و متغير دوره  مبالغ شهريه-1تبصره 
) هـاي همـان سـال    ورودي(هاي آتي دريافت شهريه از كليه دانشجويان    بوده و در سال    1387هاي سال     ق براي ورودي   مبالغ شهريه مندرج در جدول فو      -2تبصره  

  . آزمون همان سال خواهد بود2مطابق شهريه اعالم شده در دفترچه راهنماي شماره 
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هاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي براي  شدگان رشته ه غيرانتفاعي براي پذيرفت-آموزش عالي غيردولتي  هاي ثابت و متغير مؤسسات  جدول شهريه
  1387-88در سال تحصيلي ) اي رايانه(هاي مجازي  دوره

  )به ريال (شهريه متغير براي هر واحد درسي
  گروه آموزشي  رديف

  شهريه ثابت
  )هر نيمسال تحصيلي(

  پروژه در صورت وجود   اصلي و تخصصي  پايه  عمومي  )به ريال(
  آموزشيدر برنامه 

  000/200  000/120  000/100  000/80  000/000/1  علوم انساني  1
  000/200  000/150  000/120  000/80  000/400/1  فني و مهندسي  2

  .باشد هاي تحصيلي مي  غيرانتفاعي در كليه رشته-ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  جداول فوق، كلي است و شامل شهريه كليه دانشگاه •
  
  
  

  )بخش اول(
  قسمت اول 

  پذيرند  در دوره روزانه كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو ميها دانشگاههاي تحصيلي  رشته
ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني واجد شرايط نسبت به پذيرش ها گروهمندان هر يك از   در اين قسمت از بين عالقهها دانشگاهكليه  -

  .نمايند ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام ميها گروهمندان هر يك از  از بين عالقهدانشجو 
 ،هاي تحصيلي مربوط    رشتهاز  بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هر يك               -

 .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروهبه نسبت متقاضيان در هر يك از 
هاي روزانه از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانـشجويي هـر دانـشگاه يـا                داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره        : خيلي مهم  تذكر

  .مؤسسه آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  رد بروج-دانشگاه آيت اهللا بروجردي 

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  2501  وم اقتصاديعل  اقتصادبازرگاني  35  ـــ   زن  ردم   كارشناسي  
  2502  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 دانشگاه اروميه
  2503  حسابداري    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2504  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  ـــ  50  زن   مرد  كارشناسي   
  2505  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2506   بازرگانيمديريت    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه اصفهان
  2507  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2508  روانشناسي  باليني  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2509  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2510  كتابداري  علوم انساني واجتماعي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2511  مديريت بازرگاني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2512  مديريت صنعتي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  2513  حسابداري    20  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  2514  روانشناسي  باليني  ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي   
  2515  شيمي  محض  35  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  2516  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  2517  كتابداري    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  2518  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه ايالم
  2519  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محدوديت خوابگاه
  2520  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   مرد  شناسي كار  محدوديت خوابگاه

  دانشگاه بجنورد
  2521  حسابداري    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2522  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  2524  حسابداري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2525  شيمي  كاربردي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2526  علوم اقتصادي  قتصادبازرگانيا  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2527  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2528  كارداني كتابداري    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه بيرجند
  2529  كتابداري    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قزوين-)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني 
  2531  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2532  مديريت صنعتي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه تبريز
  2533  روانشناسي  باليني  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2534  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2535  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2536  كتابداري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2537  مديريت جهانگردي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 
  2538  كتابداري    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  تهران-دانشگاه تربيت معلم 
 -رجمحل تحـصيل واقـع درپـرديس كـ        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  2539  روانشناسي  باليني  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        

  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  2540  شيمي  كاربردي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  2541  شيمي  محض  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        

  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  2542  علوم سياسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 - كـرج  محل تحـصيل واقـع درپـرديس      
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  2543  كتابداري    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

فصل سوم
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  دانشگاه تهران
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  2545  ابداريحس    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2546  روانشناسي  باليني  29  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2547  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2548  كتابداري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2549  مديريت بازرگاني    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2550  مديريت دولتي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2551  مديريت دولتي    70  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    فاقدخوابگاه- قمسيحل تحصيل پردم
  2552  مديريت صنعتي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  2553  مديريت كسب وكارهاي كوچك    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   تيريدانشكده مد
  2554  كوچكمديريت كسب وكارهاي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   ينيدانشكده كارآفر

  2555  مديريت مالي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 

  2556  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2557  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2558  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2559  مديريت صنعتي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2560  كارداني كتابداري    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  قم-)ع (دانشگاه دخترانه حضرت معصومه 
  2561  حسابداري    30  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  2562  مديريت بازرگاني    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  2563  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2564  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2565  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2566  كتابداري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه زابل
  2567  كارداني كتابداري    34  ـــ   17   17   كارداني  

  دانشگاه زنجان
  2568  شيمي  كاربردي  ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  
  2569  مديريت بازرگاني    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  2570  كارداني حسابداري    40  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه سمنان
  2571  حسابداري    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

دانشكده روان شناسـي و علـوم تربيتـي         
  مهدي شهر

  2572  روانشناسي  باليني  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  2573  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2574  كتابداري  فني مهندسي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2575  مديريت بازرگاني    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2576  مديريت جهانگردي    45  ـــ  زن   مرد  ارشناسي ك  
  2577  مديريت كسب وكارهاي كوچك    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  2579  حسابداري    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2580  اقتصاديعلوم   اقتصادبازرگاني  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2581  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  2582  علوم اقتصادي  اقتصادكشاورزي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2583  مديريت دولتي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2584  مديريت مالي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   

  *تهران-اه شاهددانشگ
  2585  روانشناسي  باليني  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2586  كتابداري    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2587  مديريت بازرگاني    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2588  مديريت صنعتي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  .يندداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد به قسمت شرايط و ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مراجعه نما* 
  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  2589  حسابداري    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2590  شيمي  كاربردي  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2591  شيمي  محض  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2592  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2593  علوم سياسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2594  مديريت بازرگاني    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

جتمـع آمـوزش    محل تحصيل واقـع درم    
  عالي بم

  2595  مديريت جهانگردي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  2596  كارداني كتابداري    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

محل تحصيل واقـع درمجتمـع آمـوزش        
  عالي بم

  2597  كارداني مديريت جهانگردي    45  ـــ  زن   مرد  كارداني 
محل تحصيل واقـع درمجتمـع آمـوزش        

  عالي بم
  2598  كارداني مديريت هتلداري    45  ـــ  زن   دمر  كارداني 

  تهران-دانشگاه شهيدبهشتي 
  2599  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2600  روانشناسي  باليني  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2601  شيمي  محض  65  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2602  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2603  علوم اقتصادي  اقتصادپول وبانكداري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2604  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  25  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  
  2605  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2606  علوم سياسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2607  مديريت بازرگاني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2608  مديريت دولتي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2609  مديريت صنعتي    30  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا  
  2610  مديريت مالي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  2611  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2612  روانشناسي  باليني  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2613  روانشناسي  صنعتي سازماني  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2614  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  2615  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  25  ـــ  زن   دمر  كارشناسي   
  2616  كتابداري    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2617  مديريت بازرگاني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه شيراز
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   نز  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  2618  حسابداري    36  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2619  روانشناسي  باليني  36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2620  شيمي  محض  54  ـــ   27   27  كارشناسي   
  2621  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2622  كتابداري    36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2623  مديريت بازرگاني    18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2624  مديريت صنعتي    18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه صنعت نفت
  2625  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل تهران

  تهران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
  2626  شيمي  كاربردي  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  دانشگاه صنعتي شاهرود
  2627  حسابداري    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2628  مديريت صنعتي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه صنعتي شريف 
  2629  شيمي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي 
  2630  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2631  روانشناسي  باليني  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2632  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2633  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2634  علوم اقتصادي  اقتصادكشاورزي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2635  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2636  كتابداري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2637  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2638  مديريت بيمه    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

بيمـه  محل اجرا موسسه آمـوزش عـالي        
  اكو

  2639  مديريت بيمه اكو    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  2640  مديريت جهانگردي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2641  مديريت دولتي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2642  مديريت صنعتي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  2643  مديريت گمركي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    گرايش گمركي
  2644  مديريت هتلداري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم پايه دامغان
  2645  شيمي  كاربردي  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 

  گنبد
  2646  كارداني حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارداني

  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
  2647  علوم اقتصادي  نقلاقتصادحمل و  20  ـــ   زن  مرد   شناسيكار  
  2648  مديريت وبازرگاني دريايي  بندروكشتيراني  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2649  مديريت وبازرگاني دريايي  گمرگي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2650  مديريت وبازرگاني دريايي  مناطق ويژه  20  ـــ  زن   مرد  اسي كارشن  

  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  2651  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2652  روانشناسي  باليني  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2653  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2654  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2655  كتابداري  اجتماعيعلوم انساني و  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2656  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2657  مديريت دولتي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه قم
  2659  حسابداري    18  ـــ  8  10   ناسيكارش  

  سنندج-دانشگاه كردستان 
  2660  مديريت بازرگاني    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2661  كارداني حسابداري    35  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  رشت-دانشگاه گيالن 
  2662  مديريت بازرگاني    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2663  مديريت صنعتي    46  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  2664  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2665  مديريت بازرگاني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  2666  حسابداري    45  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2667  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  45  ـــ  زن   ردم  كارشناسي   
  2668  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2669  مديريت بازرگاني    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2670  مديريت جهانگردي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2671  مديريت صنعتي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه محقق اردبيلي
  2673  روانشناسي  باليني  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  2674  شيمي  كاربردي  ـــ  36  زن   مرد  كارشناسي   
  2675  مديريت جهانگردي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه مالير
  2676  شيمي  كاربردي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 
  2677  مديريت بازرگاني    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2678  مديريت صنعتي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  2679  )گمركي( مديريت    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
                  

  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر
  2680  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  2681  علوم اقتصادي    35  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   اقتصاداسالمي
  2682  مديريت صنعتي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه يزد
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

 نيمسال  زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  2683  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2684  يميش  فناوري اطالعات  30  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  2685  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2686  كتابداري  فني مهندسي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2687  مديريت بازرگاني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2688  مديريت صنعتي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  * تهران-)ع ( حسين دانشگاه امام
  2689  اطالعات نظامي    40  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  
  2690  نعتيمديريت ص    100  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   

  2691  مهندسي هوانوردي    40  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   هوانوردي
  . به دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل شده مراجعه گردد)ع(امام حسين براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه *  

   * وابسته به وزارت دفاع-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 ني واقع درشاه  ليمحل تحص -هيربورسيغ

  شهراصفهان
  2693  شيمي  كاربردي  30  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي

  .براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه مالك اشتر به دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل شده مراجعه گردد*  
  هران شريعتي دختران تاي حرفهدانشكده تربيت دبيرفني و

  2694  حسابداري    30  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  ديدانشكده علوم اقتصا

  2695  حسابداري  حسابرسي  66  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2696  حسابداري  دولتي  33  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2697  حسابداري  مالياتي  33  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  
  2698  علوم اقتصادي  اقتصادحمل ونقل  33  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2699  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  33  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2700  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  33  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2701  ربانكيمديريت امو    66  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2702  مديريت بيمه    66  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  2703  مديريت گمركي    33  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    مديريت امور گمركي
  2704  مديريت مالي    66  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشكده هاي علوم قراني سازمان اوقاف وامورخيريه
  2705  تربيت معلم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  محل تحصيل آمل

  2706  ت معلم قران مجيدتربي    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل بجنورد
  2707  تربيت معلم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع در ميبد
  2708  تربيت معلم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درخوي
  2709  تربيت معلم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درزابل

  2710  تربيت معلم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   ل واقع درشاهرودمحل تحصي
  2711  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل بجنورد
  2712  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل تهران

  2713  يدتفسيرقران مج    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درزابل
  2714  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درزاهدان
  2715  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درشاهرود
  2716  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درشيراز

  2717  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درقم
  2718  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمراغه
  2719  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمشهد
  2720  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمالير

  2721  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   درميبدمحل تحصيل واقع 
  2722  علوم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل آمل

  2723  علوم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درخوي
  2724  علوم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درزاهدان

  2725  علوم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   ل تحصيل واقع درشيرازمح
  2726  علوم قران مجيد    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع دركرمانشاه

  2727  علوم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمراغه
  2728  علوم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمشهد
  2729  علوم قران مجيد    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درمالير

  دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار
  2730  علوم اقتصادي  رگانياقتصادباز  32  ـــ   زن  مرد   ارشناسيك  
  2731  مديريت وبازرگاني دريايي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

   * دانشگاه مذاهب اسالمي
  2732  اديان ومذاهب    25  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  
  2733  تاريخ اسالم    50  ـــ   25   25  كارشناسي   
  2734  علوم حديث    25  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2735  علوم قران مجيد    50  ـــ   25   25  كارشناسي   
  2736  فقه وحقوق اماميه    50  ـــ   25   25  كارشناسي   
  2737  فقه وحقوق حنفي    50  ـــ   25   25  كارشناسي   
  2738  فقه وحقوق شافعي    50  ـــ   25   25  كارشناسي   
  2739  فلسفه وعرفان اسالمي    50  ـــ   25   25  كارشناسي   

  .  براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه مذاهب اسالمي به دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل شده مراجعه گردد*
  مجتمع اموزش عالي مراغه

  2740  شيمي  كاربردي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
   *مطهري مدرسه عالي شهيد

  2741  فقه وحقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي     175  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2742  فلسفه وحكمت اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي     200  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

    . راي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي مدرسه عالي شهيد مطهري به دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل شده مراجعه گرددب*  
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  قسمت دوم
وه  وزارت آموزش و پرورش كه از چند گرديپلم رسمي و يا پيماني شاغلهاي تحصيلي ويژه فرهنگيان  رشته

  پذيرند به روش متمركز دانشجو مي آزمايشي
هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني واجد شرايط نسبت بـه   مندان هر يك از گروه     معلم در اين قسمت از بين عالقه        كليه مراكز تربيت   -

  . نمايند ه ظرفيت اعالم شده اقدام ميهاي آزمايشي ذيربط با توجه ب مندان هر يك از گروه پذيرش دانشجو از بين عالقه
 ،هاي تحصيلي مربوط    رشتهاز  بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هر يك               -

  . هاي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شد به نسبت متقاضيان در هر يك از گروه
  

  استان اصفهان

  
  
  
  سومقسمت 

  به تفكيك محل تحصيل) يتجربعلوم  (2هاي روزانه گروه آزمايشي  هاي تحصيلي دوره رشته
 روزانه از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هـر دانـشگاه يـا                  هاي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره        :تذكر خيلي مهم  

  .مؤسسه آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  

  دانشگاه اراك
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش 

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1001  شيمي  محض  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1002  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1003  زيست شناسي  علوم گياهي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1004  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
ــي     20  ـــ  زن   مرد  كارداني    ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

  دارويي
1005  

كد  جنس پذيرش
  مرد  زن  رشته تحصيلي  رشته

  مقطع
  توضيحات  كز تربيت معلم محل تحصيلنام مر  تحصيلي

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     اصفهان) س(فاطمه زهرا  كارداني  -  30  آموزش و پرورش ابتدايي   9851
  .در آموزش و پرورش استان اصفهان

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل       مخصوص فرهنگيان   شهيد باهنر اصفهان  كارداني  30  -  آموزش و پرورش ابتدايي   9852
  .در آموزش و پرورش استان اصفهان

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     آباد شهيد دكتر آيت نجف  كارداني  30  -  آموزش و پرورش ابتدايي   9853
  .در آموزش و پرورش استان اصفهان

  استان بوشهر
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     يد رجايي برازجانشه  كارداني  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9854

  .در آموزش و پرورش استان بوشهر
  شهر تهران

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     شهيد شرافت تهران  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9855
  .در آموزش و پرورش شهر تهران

  هاي استان تهران شهرستان
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     عترت واوان  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9856

  .هاي استان تهران در آموزش و پرورش شهرستان
  استان چهارمحال و بختياري

 پيماني شـاغل  ديپلم رسمي و يا     مخصوص فرهنگيان     شهر شهيد رجايي فرخ  كارداني  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9857
  .در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري

  استان خراسان رضوي
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     نژاد مشهد شهيد هاشمي  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9858

  .در آموزش و پرورش استان خراسان رضوي
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     شهيد كامياب مشهد  يكاردان  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9859

  .در آموزش و پرورش استان خراسان رضوي
  استان خوزستان

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي دزفول  كارداني  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9860
  .در آموزش و پرورش استان خوزستان

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     اهواز) ص(حضرت رسول اكرم  كارداني  30  - زش و پرورش ابتدايي آمو  9861
  .در آموزش و پرورش استان خوزستان

  استان فارس
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     شهيد باهنر شيراز  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9862

  . پرورش استان فارسدر آموزش و
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     سلمان فارس شيراز  كارداني  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9863

  .در آموزش و پرورش استان فارس
  استان قم

 ني شـاغل  ديپلم رسمي و يا پيما    مخصوص فرهنگيان     آيت اله طالقاني قم  كارداني  30  - آموزش و پرورش ابتدايي   9864
  .در آموزش و پرورش استان قم

  استان گيالن
 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     الهدي صدر رشت بنت  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9865

  .در آموزش و پرورش استان گيالن
  استان يزد

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      ص فرهنگيان   مخصو  يزد) س(فاطمه زهرا  كارداني  -  30 آموزش و پرورش ابتدايي   9866
  .در آموزش و پرورش استان يزد

 ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل      مخصوص فرهنگيان     نژاد يزد شهيد پاك  كارداني  30  -  آموزش و پرورش ابتدايي   9867
  .در آموزش و پرورش استان يزد



 وم تجربي هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي  عل جدول رشته                                       فصل سوم 
 

 54

  دانشگاه اروميه
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1006  دامپزشكي    55  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1007  شيمي  كاربردي  ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي   
  1008  شيمي  محض  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1009  علوم خاك-دسي كشاورزي مهن    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1010  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   اصالح نباتات
  1011  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   زراعت

  1012  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1013  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد   كارشناسي  دام
  1014  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   طيور

  1015  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1016  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1017  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     45  ـــ  زن   مرد  ارشناسي ك  

 تعهـدي   -محل تحـصيل واقـع درمرنـد      
  درواگذاري خوابگاه ندارد

  1018  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي   گياه پزشكي  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1019  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1020  زيست شناسي  علوم جانوري  ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي   
  1021  زيست شناسي  علوم گياهي  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1022  زمين شناسي    45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل مركز آموزش عالي شـهيد      
  باكري واقع درمياندوآب

ــي     40  ـــ  زن   مرد  كارداني  ــدو-علم ــاربردي تولي ــان ك ــرداري گياه بهره ب
  دارويي

1023  

  دانشگاه اصفهان
  1024  شيمي  كاربردي  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1025  شيمي  محض  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1026  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1027  زيست شناسي  علوم گياهي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1028  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-)س(گاه الزهرادانش
ــاوري   25  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي   ــست فنـــ زيـــ

  / بيوتكنولوژي/
  1029  زيست شناسي سلولي مولكولي

  1030  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  ـــ  30  زن   ـــ  كارشناسي   
  1031  زيست شناسي  علوم گياهي  20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه ايالم
  1032  شيمي  محض  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محدوديت خوابگاه
  1033  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
  1034  علوم دامي- كشاورزي مهندسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
  1035  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
  1036  كارداني دامپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   محدوديت خوابگاه

  همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  1037  شيمي  محض  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1038  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1039  زراعت واصالح نباتات-دسي كشاورزي مهن    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1040  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1041  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1042  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1043  ترويج واموزش كشاورزي-اورزي مهندسي كش    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1044  زيست شناسي  علوم گياهي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1045  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1046  كارداني دامپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه بيرجند
  1047  شيمي  كاربردي  ـــ  50   زن  مرد   كارشناسي  
  1048  شيمي  محض  50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1049  عت واصالح نباتاتزرا-مهندسي كشاورزي     60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1050  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1051  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1052  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1053  زمين شناسي كاربردي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1054  زمين شناسي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  قزوين-)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني 
  1055  شيمي  محض  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1056  زمين شناسي كاربردي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه تبريز
  1057  دامپزشكي    35  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1058  شيمي  كاربردي  ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي   
  1059  شيمي  محض  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1060  مهندسي فضاي سبز    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1061  علوم خاك-كشاورزي مهندسي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1062  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1063  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1064  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1065  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1066  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1067  زيست شناسي  علوم جانوري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1068  زيست شناسي  علوم گياهي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1069  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1070  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1071  تكنولوژي توليدات دامي    35  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل اهر
  1072  تكنولوژي موادغذايي    35  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل اهر

  1073  كارداني دامپزشكي    35  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 

  1074  شيمي  محض  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1075  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1076  كاربردي امورزراعي وباغي-كارداني علمي     35  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  تهران-دانشگاه تربيت معلم 
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

مسال ني
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  1077  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  45  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        

  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1078  زمين شناسي كاربردي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي 

 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  1079  زيست شناسي  علوم جانوري  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        

  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1080  زيست شناسي  علوم گياهي  ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي 

 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  1081  زمين شناسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  سبزوار- تربيت معلم دانشگاه
  1082  شيمي  محض  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1083  يزيست شناس  عمومي  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1084  تكنولوژي محيطزيست    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه تهران
  1085  دامپزشكي    60  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1086  شيمي  كاربردي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1087  شيمي  محض  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1088  مهندسي فضاي سبز    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1089  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا

 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1090  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع  حـان ي ابورسيمحل تحـصيل پـرد    

  درپاكدشت
  1091  اتزراعت واصالح نبات-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1092  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع  حـان ي ابورسيمحل تحـصيل پـرد    

  درپاكدشت
  1093  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

محل تحصيل  -گرايش نشخواركنندگان   
  اقع درپاكدشت وحاني ابورسيپرد

  1094  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
محــل -رنــشخواركنندگاني غشيگــرا

ــرد ــصيل پـ ــاني ابورسيتحـ ــع حـ  واقـ
  درپاكدشت

  1095  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1096  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   امد  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  1097  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1098  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1099  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 واقـع  حـان ي ابورسيمحل تحـصيل پـرد    
  درپاكدشت

  1100  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1101  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1102  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   كرج-يعي و منابع طبي كشاورزسيپرد
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1103  علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   بيولوژي وحفاظت چوب  12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 واقـع   يعـ ينابع طب  و م  ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1104  علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   خميروكاغذ  12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1105  علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   صنايع چوب  12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

اقـع   و يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد
  دركرج

  1106  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 واقـع   يعـ ي و منابع طب   ي كشاورز سيپرد

  دركرج
  1107  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1108  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1109  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  20  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  

 سي پـرد  -ي آمـوزش كـشاورز    شيگرا
   واقع دركرجيعي و منابع طبيكشاورز

  1110  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
ــرا ــروشيگ ــشاورزجي ت ــرد-ي ك  سيپ

   واقع دركرجيعي ومنابع طبيكشاورز
  1111  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا

  1112  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1113  زيست شناسي  علوم جانوري  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1114  زيست شناسي  علوم گياهي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1115  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 
  1116  شيمي  محض  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  در حومه برازجان

  1117  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  در حومه برازجان
  1118  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

حصيل دانشكده كشاورزي واقـع     محل ت 
  در حومه برازجان

  1119  تكنولوژي توليدات گياهي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  1120  دامپزشكي    ـــ  20   زن  مرد  دكترا  
  1121  شيمي  كاربردي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1122  شيمي  محض  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1123  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1124  زراعت واصالح نباتات-هندسي كشاورزي م    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1125  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1126  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1127  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1128  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1129  زيست شناسي  علوم جانوري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1130  زيست شناسي  عمومي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1131  كارداني دامپزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه زابل
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  حصيليمقطع ت  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1132  دامپزشكي    30  ـــ  زن  مرد  دكترا  
  1133  شيمي  محض  ـــ  34   17   17  كارشناسي   
  1134  مهندسي فضاي سبز    34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1135  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1136  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1137  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1138  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1139  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     34  ـــ  17  17  كارشناسي   
  1140  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  34  17  17  كارشناسي   
  1141  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  34  17  17  كارشناسي   
  1142  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  34  17  17  كارشناسي   
  1143  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  34  17  17  كارشناسي   
  1144  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     ـــ  30  15  15  كارشناسي   
  1145  زيست شناسي  علوم جانوري  ـــ  30   15   15  كارشناسي   
  1146  زيست شناسي  علوم گياهي  ـــ  30  15   15  كارشناسي   
  1147  زيست شناسي  عمومي  ـــ  30   15   15  كارشناسي   
  1148  كارداني دامپزشكي    34  ـــ  17  17  كارداني   

  دانشگاه زنجان
  1149  شيمي  محض  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1150  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1151  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   الح نباتاتاص  17  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1152  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   زراعت  17  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1153  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1154  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  17  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1155  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  17  ـــ  زن   مرد  ناسي كارش  
  1156  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1157  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1158  زيست شناسي  عمومي  20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1159  زمين شناسي    20  20  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه سمنان
مـديريت منـاطق خـشك      -مهندسي منـابع طبيعـي          45  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  وبيابان
1160  

  1161  شيمي  كاربردي  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   
محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    

  دامپزشكي شهميرزاد
  1162  كارداني دامپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  1163  شيمي  كاربردي  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  
  1164  شيمي  محض  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1165  زيست شناسي سلولي مولكولي  يكژنت  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  1166  زمين شناسي كاربردي    ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درسراوان

  1167  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي   زراعت  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي 
  1168  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1169  زمين شناسي    35  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا  

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درسراوان

  1170  تكنولوژي توليدات گياهي    ـــ  40  زن   مرد  كارداني 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  درسراوان
ــي     ـــ  40  زن   مرد  كارداني  ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

  دارويي
1171  

  *تهران-دانشگاه شاهد
  1172  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ   15   15   كارشناسي  
  1173  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     30  ـــ   15   15  ارشناسي ك  
  1174  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ   12   13  كارشناسي   
  1175  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
ــاوري   20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    ــست فنـــ زيـــ

  /بيوتكنولوژي /
  1176  لي مولكوليزيست شناسي سلو

  1177  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  .داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد به قسمت شرايط و ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مراجعه نمايند* 

  دانشگاه شهركرد
  1178  دامپزشكي    25  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1179  علوم خاك- كشاورزي مهندسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1180  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1181  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1182  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1183  مرتع وابخيزداري-عي مهندسي منابع طبي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1184  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1185  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي   جنگلداري  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1186  زيست شناسي  عمومي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر
  1187  دامپزشكي    30  ـــ   زن  مرد  دكترا  

مـديريت منـاطق خـشك      -هندسي منـابع طبيعـي      م    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع دردانشكده جيرفت
  وبيابان

1188  
  1189  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1190  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1191  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1192  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  20  ـــ   زن  مرد  كارشناسي   
  1193  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1194  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع دردانشكده جيرفت
  1195  لكوليزيست شناسي سلولي مو  ژنتيك  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1196  زيست شناسي  علوم جانوري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1197  زيست شناسي  علوم گياهي  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1198  زمين شناسي    45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درجيرفت

  1199  تكنولوژي توليدات دامي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  درجيرفت
  1200  تكنولوژي توليدات گياهي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني 
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  تهران-دانشگاه شهيدبهشتي 
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1201  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1202  زيست شناسي  ريازيست د  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1203  زيست شناسي  علوم جانوري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1204  زيست شناسي  علوم گياهي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1205  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  1206  دامپزشكي    45  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1207  شيمي  محض  30  15  زن   مرد  كارشناسي   
  1208  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1209  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1210  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   زراعت  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1211  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1212  گياه پزشكي- كشاورزي مهندسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي         
  واقع دربهبهان

  1213  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

محل تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي         
  واقع دربهبهان

  1214  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي        محل  
  واقع دربهبهان

  1215  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1216  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1217  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   

ده منـابع طبيعـي     محل تحـصيل دانـشك    
  واقع دربهبهان

  1218  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1219  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1220  زمين شناسي    30  15  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شيراز
  1221  دامپزشكي    63  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1222  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1223  زراعت واصالح نباتات-اورزي مهندسي كش    36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1224  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1225  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1226  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1227  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1228  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1229  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1230  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1231  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1232  زيست شناسي  عمومي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1233  زمين شناسي    36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

ــشاورزي داراب   ــشكده كـــــ دانـــــ
ــتان داراب 7در كيلـــــومتري شهرســـ
ــيرازقراردارد 270و ــومتري شــ -كيلــ

  فاقدخوابگاه

  1234  تكنولوژي توليدات گياهي    40  ـــ  زن   مرد  كارداني 

ــشاورزي داراب   ــشكده كـــــ دانـــــ
ــتان داراب 7در كيلـــــومتري شهرســـ
ــيرازقراردارد 270و ــومتري شــ -كيلــ

  فاقدخوابگاه

  1235  تكنولوژي مرتع وابخيزداري    40  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه صنعتي اصفهان
  1236  شيمي  محض  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1237  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1238  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1239  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1240  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1241  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1242  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1243  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1244  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1245  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه صنعتي شاهرود
  1246  شيمي  محض  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1247  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1248  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1249  زمين شناسي كاربردي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم پايه دامغان
  1250  شيمي  محض  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1251  زيست شناسي  عمومي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1252  زمين شناسي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري
  1253  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1254  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1255  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1256  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1257  يعلوم دام-مهندسي كشاورزي   طيور  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1258  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1259  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1260  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1261  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   وپرورش ابزيانتكثير  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1262  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1263  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   حفاظت واصالح چوب  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1264  مهندسي چوب وكاغذ-طبيعي مهندسي منابع   صنايع خميروكاغذ  18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1265  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

يمسال ن
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1266  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1267  زراعت واصالح نباتات-ي كشاورزي مهندس    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  1268  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1269  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   زراعت  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1270  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1271  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  20  ـــ  زن   مرد  ارشناسي ك  
  1272  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1273  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1274  كيگياه پزش-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1275  مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي    20  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  1276  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1277  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
ــيدوبهر  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    ــرداري صـ ه بـ

  ابزيان
  1278  شيالت-مهندسي منابع طبيعي 

ــصوالت    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    ــراوري محـ فـ
  شيالتي

  1279  شيالت-مهندسي منابع طبيعي 
  1280  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1281  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1282  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   حفاظت واصالح چوب  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1283  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي   صنايع خميروكاغذ  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
ــاي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    ــراورده ه صــنايع ف

  مركب چوب
  1284  ب وكاغذمهندسي چو-مهندسي منابع طبيعي 

  1285  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1286  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 
  گنبد

  1287  تكنولوژي توليدات دامي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 
 يزش عـال   در مجتمع آمـو    ليمحل تحص 

  گنبد
  1288  تكنولوژي توليدات گياهي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 

 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 
  گنبد

  1289  تكنولوژي جنگلداري    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 
 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 

  گنبد
  1290  تكنولوژي چوب    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 

 يال در مجتمع آمـوزش عـ      ليمحل تحص 
  گنبد

  1291  تكنولوژي شيالت    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 
 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 

  گنبد
  1292  تكنولوژي مرتع وابخيزداري    30  ـــ  زن   مرد  كارداني 

 ي در مجتمع آمـوزش عـال      ليمحل تحص 
  گنبد

  1293  كاربردي پرورش اسب-كارداني علمي     30  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
  1294  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1295  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1296  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1297  زيست شناسي  زيست دريا  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-دوسي دانشگاه فر
  1298  دامپزشكي    35  ـــ   17   18  دكترا  
 منـاطق خـشك     مـديريت -مهندسي منـابع طبيعـي          25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  وبيابان
1299  

  1300  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1301  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1302  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1303  علوم دامي-زي مهندسي كشاور  دام  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1304  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1305  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1306  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1307  محيطزيست-سي منابع طبيعي مهند    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1308  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1309  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  30  ـــ   15   15  كارشناسي   
  1310  زيست شناسي  علوم جانوري  15  ـــ    7    8  كارشناسي   
  1311  زيست شناسي  علوم گياهي  15  ـــ    7    8  كارشناسي   

  دانشگاه قم
  1312  زيست شناسي  علوم جانوري  7  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه كاشان
  1313  شيمي  كاربردي  23  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1314  شيمي  محض  23  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  سنندج-دانشگاه كردستان 
  1315  شيمي  كاربردي  ـــ  45   زن  مرد   كارشناسي  
  1316  شيمي  محض  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1317  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1318  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1319  زشكيگياه پ-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1320  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1321  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1322  زيست شناسي  عمومي  45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1323  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  اهواز-دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين 
  1324  مهندسي فضاي سبز    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1325  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     44  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1326  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1327  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   زراعت  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1328  علوم باغباني-ورزي مهندسي كشا    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1329  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام، طيور  34  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1330  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  1331  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  1332  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  گرگان-دانشگاه گلستان
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1333  زيست شناسي  زيست دريا  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1334  زيست شناسي  علوم جانوري  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1335  ناسيزيست ش  علوم گياهي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1336  زمين شناسي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  رشت-دانشگاه گيالن 
  1337  شيمي  كاربردي  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1338  شيمي  محض  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1339  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1340  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات، زراعت  36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1341  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1342  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1343  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1344  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1345  محيطزيست-ع طبيعي مهندسي مناب    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1346  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1347  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي مولكولي  40  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  1348  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1349  زيست شناسي  زيست دريا  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1350  زيست شناسي  علوم جانوري  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  1351  شيمي  محض  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1352  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1353  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   زراعت  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  1354  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1355  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1356  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1357  زيست شناسي  علوم جانوري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1358  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1359  كارداني دامپزشكي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  1360  شيمي  كاربردي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1361  شيمي  محض  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1362  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1363  زيست شناسي  علوم گياهي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  قق اردبيليدانشگاه مح
  1364  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     36  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1365  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   باتاتاصالح ن  ـــ  37  زن   مرد  كارشناسي   
  1366  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     ـــ  36  زن   مرد  كارشناسي   
  1367  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     ـــ  36  زن   مرد  كارشناسي   
  1368  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1369  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  1370  زيست شناسي  علوم گياهي  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  1371  زيست شناسي  عمومي  36  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
  كشاورزي مغان

  1372  تكنولوژي توليدات دامي    ـــ  35  زن   مرد  كارداني 
وزشــكده محــل تحــصيل واقــع درآم  

  كشاورزي مغان
  1373  تكنولوژي توليدات گياهي    ـــ  35  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه مالير
  1374   فضاي سبزمهندسي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1375  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1376  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1377  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 
  1378  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1379  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1380  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1381  زيست شناسي  زيست دريا  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  1382  زمين شناسي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر
  1383  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1384  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  
  1385  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه ياسوج
  1386  شيمي  محض  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1387  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات، زراعت  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1388  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  1389  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     35  ـــ  زن   مرد  ي كارشناس  
  1390  زيست شناسي  علوم گياهي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه يزد
مـديريت منـاطق خـشك      -مهندسي منـابع طبيعـي          25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  وبيابان
1391  

  1392  شيمي  محض  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1393  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1394  مرتع وابخيزداري-ندسي منابع طبيعي مه    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  اموزشكده تربت حيدريه
  1981  ت گياهيتكنولوژي توليدا    30  ـــ   زن  مرد   كارداني  فاقدخوابگاه برادران

  كرج-اموزشكده كشاورزي وابسته به وزارت كشاورزي 
  1982  تكنولوژي توليدات گياهي    40  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  اموزشكده محيطزيست وابسته به سازمان حفاظت محيطزيست
  1983  تكنولوژي محيطزيست    90  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  دانشكده كشاورزي شيروان
  1984  تكنولوژي توليدات گياهي    25  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  1985  تكنولوژي مرتع وابخيزداري    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
ــي     25  ـــ  زن   مرد  كارداني    ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

  دارويي
1986  
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  دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1987  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
ــصوالت    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    ــراوري محـ فـ

  شيالتي
  1988  شيالت-مهندسي منابع طبيعي 

  1989  زيست شناسي  زيست دريا  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  مجتمع اموزش عالي مراغه

  1990  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1991  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1992  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1993  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1994  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1995  تكنولوژي توليدات گياهي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي اراك
  1395  پزشكي    30  30   زن  مرد  دكترا  
  1396  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

ــومي شهرســتان   ــان ب مخــصوص داوطلب
  فاقدخوابگاه-خمين

  1397  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

ــومي شهرســتان   ــان ب مخــصوص داوطلب
  هفاقدخوابگا-ساوه

  1398  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1399  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1400  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  1401  مامايي    5  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1402  لاتاق عم    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1403  اتاق عمل    5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1404  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  1405  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25  زن   ـــ  كارشناسي   
  1406  هوشبري    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1407  هوشبري    5  ـــ  زن   مرد   كارشناسي  ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1408  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
  1409  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  1410  بهداشت  محيط  5  ـــ  زن   مرد  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1411  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  25  زن   ـــ  كارداني   
  1412  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  ني كاردا  

  1413  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  5  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  1414  پزشكي    40  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1415  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

ــومي شهرســتان   ــان ب مخــصوص داوطلب
  خلخال

  1416  پرستاري    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

  1417  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  ناسي كارش  
  1418  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1419  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1420  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1421  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1422  بهداشت  حيطم  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1423  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1424  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1425  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  1426  پزشكي    35  35   زن  مرد  دكترا  
  1427  پرستاري    25  25  زن   مرد  كارشناسي   

  1428  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   يمحل تحصيل واقع درواحد خو
  1429  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1430  اتاق عمل    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1431  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1432  علوم ازمايشگاهي    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1433  هوشبري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1434  بهداشت  اي حرفه  17  17  زن   مرد  ارداني ك  

ويژه داوطلبان بومي اسـتان آذربايجـان       
  شرقي

  1435  بهداشت  اي حرفه  ـــ  3    1    2  كارداني 

  1436  بهداشت  اي حرفه  3  ـــ    1    2  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان اردبيل
  1437  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  1438  بهداشت  محيط  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   يواقع درواحد خومحل تحصيل 
  1439  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  30  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1440  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  20  ـــ  مرد  كارداني   
  1441  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  گاه علوم پزشكي اصفهاندانش
  1442  پزشكي    65  65   زن  مرد  دكترا  
  1443  داروسازي    49  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1444  دندانپزشكي    40  ـــ  زن   ردم  دكترا  
  1445  اعضاي مصنوعي    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1446  مديريت خدمات بهداشتي درماني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1447  پرستاري    50  50  زن   مرد  كارشناسي   
  1448  علوم تغذيه    25  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1449  اپيفيزيوتر    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1450  كاردرماني    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1451  كتابداري درشاخه پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1452  گفتاردرماني    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1453  مامايي    20  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1454  اتاق عمل    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1455  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1456  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1457  بهداشت محيط    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه علوم پزشكي ايران
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1458  پزشكي    75  75   زن  مرد  دكترا  
  1459  جيبينايي سن    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1460  مديريت خدمات بهداشتي درماني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1461  پرستاري    55  55  زن   مرد  كارشناسي   
  1462  شنوايي شناسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1463  فيزيوتراپي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1464  كاردرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1465  كتابداري درشاخه پزشكي    30  ـــ  زن   دمر  كارشناسي   
  1466  گفتاردرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1467  مامايي    40  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران   ــتان تهـ ــومي اسـ ــان بـ -داوطلبـ

  فاقدخوابگاه

  1468  اتاق عمل    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي 

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران دا ــتان ته ــومي اس ــان ب ــد -وطلب فاق

  امكانات

  1469  هوشبري    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي 

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران   ــتان تهـ ــومي اسـ ــان بـ -داوطلبـ

  فاقدخوابگاه

  1470  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني 

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران   ــتان تهـ ــومي اسـ ــان بـ -داوطلبـ

  فاقدخوابگاه

  1471  بهداشت  محيط  ـــ  25  زن   دمر  كارداني 

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران   ــتان تهـ ــومي اسـ ــان بـ -داوطلبـ

  فاقدخوابگاه

  1472  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  35  زن   ـــ  كارداني 

مخــصوص -محــل تحــصيل واحــدكرج 
ــران   ــتان تهـ ــومي اسـ ــان بـ -داوطلبـ

  فاقدخوابگاه

  1473  هداشت عموميب  مبارزه بابيماريها  ـــ  30  ـــ  مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي ايالم
  1474  پزشكي    30  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1475  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1476  مامايي    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1477  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1478  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1479  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1480  تبهداش  اي حرفه  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1481  بهداشت  محيط  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1482  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  20  زن   ـــ  كارداني   
  1483  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي بابل
  1484  پزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1485  دندانپزشكي    19  ـــ  زن   مرد  دكترا  

ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان خراســان 
  شمالي

  1486  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا

  1487  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان گلستان
تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       

در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1488  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 -محل تحصيل دانشكده پرستاري آمـل     
  فاقدخوابگاه برادران

  1489  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
ــسر ــراداران  -رامــ ــدخوابگاه بــ فاقــ

  ومحدوديت درخوابگاه خواهران

  1490  پرستاري    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1491  فيزيوتراپي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1492  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1493  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1494  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1495  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
كــان براســاس  در صــورت ام(نــدارد
  )اولويت

  1496  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1497  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

تعهدي درواگـذاري خوابگـاه خـواهران       
در صــورت امكــان براســاس   (نــدارد
  )اولويت

  1498  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني 

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
   محدوديت خوابگاه-رامسر

  1499  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني 

  



 وم تجربي هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي  عل جدول رشته                                       فصل سوم 
 

 62

  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  گرايشنام 
  رشته

  1500  پزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1501  پزشكي    5  ـــ  زن   مرد  دكترا  لبان بومي بخش بشاگردويژه داوط

  1502  پزشكي    5  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي شهرستان جاسك
  1503  دندانپزشكي    17  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان هرمزگان
  1504  دندانپزشكي    1  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي بخش بشاگرد

  1505  دندانپزشكي    2  ـــ    1    1  دكترا  ويژه داوطلبان بومي شهرستان جاسك
  1506  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1507  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1508  مامايي    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1509  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1510  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     27  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1511  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1512  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1513  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
  1514  بهداشت  محيط  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
  1515  بهداشت عمومي  انوادهبهداشت خ  ـــ  20  زن   ـــ  كارداني   

مخصوص داوطلبان بومي استان با اخذ تعهـد        
  جهت خدمت در مناطق روستايي استان

  1516  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني 
  1517  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  30  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

مخصوص داوطلبان بومي استان با اخذ تعهـد        
  ت خدمت در مناطق روستايي استانجه

  1518  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  30  ـــ  مرد  كارداني 
  1519  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  1520  پزشكي    40  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1521  پرستاري    28  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1522  علوم تغذيه    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1523  كتابداري درشاخه پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1524  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1525  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1526  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1527  هوشبري    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1528  بهداشت محيط    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1529  بهداشت عمومي  انوادهبهداشت خ  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1530  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  1531  پزشكي    ـــ  50   زن  مرد  دكترا  
  1532  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1533  مامايي    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1534  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1535  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1536  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1537  هوشبري    18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1538  بهداشت  اي حرفه  15  ـــ  زن   مرد  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
  1539  بهداشت  محيط  ـــ  18  زن   مرد  كارداني   
  1540  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  18  زن   ـــ  داني كار  
  1541  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  18  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  1542  پزشكي    110  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1543  داروسازي    50  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1544  دندانپزشكي    30  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1545  دندانپزشكي    5  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
  1546  مديريت خدمات بهداشتي درماني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1547  پرستاري    30  30  زن   مرد  كارشناسي   

 انتقـال بـه     -محل تحصيل واقع درمراغه   
  تبريز ممنوع مي باشد

  1548  پرستاري    35  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 
  1549  علوم تغذيه    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1550  فيزيوتراپي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1551  كاردرماني    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1552  كتابداري درشاخه پزشكي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1553  گفتاردرماني    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1554  مامايي    20  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1555  اتاق عمل    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1556  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     22  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1557  علوم ازمايشگاهي    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1558  هوشبري    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1559  بهداشت محيط    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1560  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  26  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1561  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  30  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  1562  پزشكي    152  ـــ   زن  مرد  دكترا  

  1563  پزشكي    3  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1564  داروسازي    97  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1565  داروسازي    3  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1566  دندانپزشكي    57  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1567  دندانپزشكي    3  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1568  مديريت خدمات بهداشتي درماني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1569  پرستاري    40  40  زن   مرد  كارشناسي   
  1570  شنوايي شناسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1571  راپيفيزيوت    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1572  گفتاردرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1573  مامايي    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1574  اتاق عمل    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1575  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1576  علوم ازمايشگاهي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1577  هوشبري    30  ـــ  زن   مرد  ناسي كارش  
  1578  بهداشت محيط    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1579  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1580  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  30  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1581  وميبهداشت عم  مبارزه بابيماريها  30  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1582  تكنسين پروتزهاي دنداني    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز
نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1583  پزشكي    45  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1584  پزشكي    ـــ  45  زن   مرد  دكترا  
  1585  داروسازي    40  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1586  دندانپزشكي    21  ـــ   زن  مرد  دكترا  

  1587  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان ايالم
  1588  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان لرستان

  1589  مديريت خدمات بهداشتي درماني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1590  تاريپرس    30  30  زن   مرد  كارشناسي   

  1591  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   دانشكده پرستاري آبادان
  1592  علوم تغذيه    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1593  فيزيوتراپي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1594  كاردرماني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1595  كتابداري درشاخه پزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1596  گفتاردرماني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1597  مامايي    20  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1598  اتاق عمل    25  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1599  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1600  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1601  هوشبري    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1602  بهداشت محيط    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1603  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1604  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1605  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  25  زن   ـــ  كارداني   
  1606  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  20  ـــ  مرد  كارداني   
  1607  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
ــصيل    ــدت تح ــول م ــشجويان در ط دان

  درجهرم مي باشد
  1608  پزشكي    40  ـــ   زن  مرد  دكترا

ــصيل    ــدت تح ــول م ــشجويان در ط دان
  درجهرم مي باشند

  1609  پرستاري    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  1610  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1611  هوشبري    ـــ  20  ن ز  مرد  كارشناسي   
  1612  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 نيم سـال    8به دانشجويان رشته پزشكي     

  خوابگاه تعلق ميگيرد
  1613  پزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا

 نـيم   8به دانشجويان رشته دندانپزشكي     
  سال خوابگاه تعلق ميگيرد

  1614  دندانپزشكي    22  ـــ  زن   مرد  دكترا
ـ        ه ويژه داوطلبان بـومي اسـتان كهكيلوي

  وبويراحمد
  1615  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا

 4به دانشجويان رشته هاي كارشناسـي       
  نيم سال خوابگاه تعلق ميگيرد

  1616  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 4به دانشجويان رشته هاي كارشناسـي       

  نيم سال خوابگاه تعلق ميگيرد
  1617  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

 4نشجويان رشته هاي كارشناسـي      به دا 
  نيم سال خوابگاه تعلق ميگيرد

  1618  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 4به دانشجويان رشته هاي كارشناسـي       

  نيم سال خوابگاه تعلق ميگيرد
  1619  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

 4به دانشجويان رشته هاي كارشناسـي       
  م سال خوابگاه تعلق ميگيردني

  1620  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
 4به دانشجويان رشته هاي كارشناسـي       

  نيم سال خوابگاه تعلق ميگيرد
  1621  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  دانشگاه علوم پزشكي زابل
  1622  پزشكي    ـــ  20   زن  مرد  دكترا  انتقال دانشجويان امكان پذير نيست

ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان خراســان 
عـــدم امكـــان انتقـــال بـــه -جنـــوبي 

  گاههاي ديگردانش
  زن   مرد  دكترا

  ـــ  5
  1623  داروسازي  

ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان سيــستان 
ــستان ــه   -وبلوچ ــال ب ــان انتق ــدم امك ع

  دانشگاههاي ديگر
  زن   مرد  دكترا

  ـــ  15
  1624  داروسازي  

  1625  مديريت خدمات بهداشتي درماني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1626  ريپرستا    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1627  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1628  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1629  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1630  بهداشت  محيط  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
  1631  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  18  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1632  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  20  ـــ  مرد  كارداني   
  1633  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  1634  پزشكي    65  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1635  دندانپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  دكترا  

ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان خراســان 
  جنوبي

  1636  دندانپزشكي    5  ـــ  زن   مرد  دكترا
  1637  بينايي سنجي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1638  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
  ومامايي ايرانشهر

  1639  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  1640  علوم تغذيه    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1641  فيزيوتراپي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1642  كتابداري درشاخه پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1643  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
  ومامايي ايرانشهر

  1644  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 
  1645  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1646  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1647  يعلوم ازمايشگاه    15  15  زن   مرد  كارشناسي   
  1648  هوشبري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1649  بهداشت  اي حرفه  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1650  بهداشت  محيط  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
  1651  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
  ومامايي ايرانشهر

  1652  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني 
  1653  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  20  ـــ  مرد  كارداني   
  1654  مدارك پزشكي    ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه علوم پزشكي زنجان
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   ام رشتهن  نام گرايش
  رشته

  1655  پزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1656  داروسازي    35  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1657  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 -ويژه داوطلبـان بـومي شهرسـتان ابهـر        
  فاقدخوابگاه

  1658  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي 

  1659  مامايي    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1660  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1661  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1662  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1663  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1664  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
  1665  بهداشت  محيط  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1666  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  25  زن   ـــ  كارداني   
  1667  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
  1668  پرستاري    20  20   زن  مرد   كارشناسي  
  1669  مامايي    25  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1670  اتاق عمل    23  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1671  هوشبري    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1672  بهداشت  اي حرفه  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
  1673  بهداشت  محيط  23  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1674  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  30  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1675  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  20  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  1676  پزشكي    ـــ  25   زن  مرد  دكترا  
  1677  پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1678  پرستاري    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1679  پرستاري    5  ـــ  زن   ردم  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1680  فيزيوتراپي    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1681  كاردرماني    12  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1682  گفتاردرماني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1683  اتاق عمل    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1684  اتاق عمل    5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
  1685  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1686  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1687  هوشبري    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1688  هوشبري    5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران
ــع در   ــصيل واق ــل تح ــشكده مح دردان

  بهداشت دامغان
  1689  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  زن   مرد  كارداني 

ــشكده     ــع دردردان ــصيل واق ــل تح مح
  بهداشت دامغان

  1690  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني 

ــشكده     ــع دردردان ــصيل واق ــل تح مح
  بهداشت دامغان

  1691  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني 

 محل  -داوطلبان بومي استان تهران   ويژه  
ــع   ــشكده بهداشــت واق تحــصيل در دان

  دردامغان

  1692  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  10  ـــ  زن   ـــ  كارداني 

محل تحصيل دانـشكده بهداشـت واقـع        
  درشهردامغان

  1693  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني 

هداشت محل تحصيل واقع دردانشكده ب    
ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان -دامغــان
  تهران

  1694  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  5  ـــ  ـــ  مرد  كارداني 

  1695  مدارك پزشكي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

  1696  پزشكي    20  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1697  پرستاري    25  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
 -ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

ه بـر اسـاس الويـت مـي     پذيرش خوابگا 
  باشد

  1698  پرستاري    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي 

  1699  مامايي    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
 -ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

پذيرش خوابگاه بـر اسـاس الويـت مـي      
  باشد

  1700  مامايي    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

  1701  اتاق عمل    ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي   ساس الويت واگذارمي گرددخوابگاه برا
  1702  اتاق عمل    ـــ  5  زن   ـــ  كارشناسي   ويژه داوطلبان بومي استان تهران

  1703  هوشبري    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
 -ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

بـر اسـاس الويـت مـي     پذيرش خوابگاه  
  باشد

  1704  هوشبري    5  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

  1705  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
  1706  بهداشت  محيط  15  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
 -ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

وابگاه بـر اسـاس الويـت مـي     پذيرش خ 
  باشد

  1707  بهداشت  محيط  10  ـــ  ـــ  مرد  كارداني 

  1708  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  15  ـــ  زن   ـــ  كارداني   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
-ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

پذيرش خوابگاه بـر اسـاس الويـت مـي      
  باشد

  1709  بهداشت عمومي  هداشت خانوادهب  10  ـــ  زن   ـــ  كارداني 

  1710  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  15  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد
 -ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان تهــران

پذيرش خوابگاه بـر اسـاس الويـت مـي      
  باشد

  1711  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  10  ـــ  ـــ  مرد  كارداني 
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  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1712  پزشكي    30  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1713  پزشكي    ـــ  30  زن   مرد  دكترا  

محل تحصيل واقع دردانشكده پرستاري     
  ومامائي شهركرد

  1714  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
ــومي شهرســتان   ــان ب مخــصوص داوطلب

  بروجن
  1715  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  ارشناسي ك

  1716  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1717  اتاق عمل    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1718  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1719  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1720  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1721  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1722  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1723  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  تهران-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
  1724  پزشكي    ـــ  55   زن  مرد  دكترا  

  1725  پزشكي    55  ـــ  زن   مرد  دكترا  امكان انتقال وجابجايي وجود ندارد
  1726  پزشكي    ـــ  2  ـــ  مرد  دكترا  رتش جمهوري اسالمي ايرانبورسيه ا

  1727  داروسازي    ـــ  38  زن   مرد  دكترا  
  1728  داروسازي    ـــ  2  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران

  1729  دندانپزشكي    ـــ  24  زن   مرد  دكترا  
  1730  دندانپزشكي    24  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1731  دندانپزشكي    ـــ  2  ـــ  مرد  دكترا  مهوري اسالمي ايرانبورسيه ارتش ج
  1732  بينايي سنجي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1733  پرستاري    ـــ  50  زن   مرد  كارشناسي   
  1734  پرستاري    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1735  شنوايي شناسي    18  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1736  علوم تغذيه    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1737  علوم تغذيه    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1738  علوم وصنايع غذايي  كنترل كيفي وبهداشتي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1739  علوم وصنايع غذايي  كنترل كيفي وبهداشتي  ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1740  فيزيوتراپي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1741  كاردرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1742  كتابداري درشاخه پزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1743  كتابداري درشاخه پزشكي    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1744  مامايي    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1745  اتاق عمل    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1746  )راديولوژي(لوژي پرتوشناسي تكنو    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1747  علوم ازمايشگاهي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1748  هوشبري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1749  بهداشت محيط    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1750  بهداشت محيط    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل واقع دردانشكده حفاظـت      
 اخيـراً تحـت پوشـش       وبهداشت كاركه 

ــت     ــه اس ــرار گرفت ــشگاه ق ــن دان -اي
  فاقدخوابگاه

  1751  بهداشت محيط    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1752  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1753  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  30  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1754  بهداشت عمومي  بابيماريهامبارزه   20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1755  تكنسين پروتزهاي دنداني    ـــ  15  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  1756  پزشكي    55  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1757  پزشكي    ـــ  55  زن   مرد  دكترا  

  1758  پزشكي    2  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1759  داروسازي    56  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1760  داروسازي    2  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1761  دندانپزشكي    38  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1762  مديريت خدمات بهداشتي درماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1763  پرستاري    30  30  زن   مرد  كارشناسي   

محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    
حــــضرت زينــــب الرســــتان واقــــع 

  كيلومتري شيراز335در
  1764  پرستاري    45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1765  علوم تغذيه    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1766  فيزيوتراپي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1767  مامايي    20  20  زن   ـــ  كارشناسي   
  1768  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
 كيلـومتري   350پيراپزشكي گـراش در     

  شيراز
  1769  اتاق عمل    15  ـــ  زن   مرد  ي كارشناس

  1770  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1771  علوم ازمايشگاهي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
 كيلـومتري   350پيراپزشكي گـراش در     

  شيراز
  1773  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1774  هوشبري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    

 كيلـومتري   350پيراپزشكي گـراش در     
  شيراز

  1775  هوشبري    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1776  بهداشت محيط    15  15  زن   مرد  كارشناسي   
  1777  بهداشت  اي حرفه  ـــ  17  زن   مرد  كارداني   

  1778  بهداشت  اي حرفه  ـــ  1  زن   ـــ  كارداني   ستان جهرمويژه داوطلبان بومي شهر
  1779  بهداشت  اي حرفه  ـــ  2    1    1  كارداني   ويژه داوطلبان بومي شهرستان فسا

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
ــع در   ــسني واقـ ــكي ممـ  135پيراپزشـ

  كيلومتري شيراز
  1780  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  ـــ  زن   ـــ  كارداني 

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
ــع در   ــسني واقـ ــكي ممـ  135پيراپزشـ

  كيلومتري شيراز
  1781  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني 

  1782  مدارك پزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه علوم پزشكي فسا
  ظرفيت پذيرش  شجنس پذير

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1783  پزشكي    30  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1784  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1785  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1786  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1787  هوشبري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1788  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  20  زن   ـــ  كارداني   
  1789  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  25  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  1790  پزشكي    40  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1791  دندانپزشكي    15  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1792  دندانپزشكي    2  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان زنجان
  1793  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان مركزي

  1794  شتي درمانيمديريت خدمات بهدا    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1795  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1796  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1797  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1798  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1799  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1800  بهداشت  اي فهحر  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1801  بهداشت  محيط  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1802  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  18  ـــ  زن   ـــ  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي قم
  1803  پزشكي    20  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1804  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1805  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1806  هوشبري    ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   
  1807  بهداشت محيط    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1808  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1809  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  15  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  1810  پزشكي    30  30   زن  مرد  دكترا  
  1811  پرستاري    25  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1812  مامايي    25  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1813  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1814  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1815  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1816  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1817  بهداشت  اي حرفه  ـــ  18  زن   مرد  كارداني   

  1818  بهداشت  اي حرفه  ـــ  7    2    5  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان
ژه داوطلبان بومي استان چهار محال و       وي

  بختياري
  1819  بهداشت  اي حرفه  ـــ  2    1    1  كارداني 

  1820  بهداشت  محيط  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
  1821  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  35  زن   ـــ  كارداني   
  1822  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  20  ـــ  مرد  كارداني   
  1823  مدارك پزشكي    ـــ  20  زن   مرد  اني كارد  

  سنندج-دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
  1824  پزشكي    35  35   زن  مرد  دكترا  
  1825  پرستاري    20  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1826  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1827  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1828  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1829  ايشگاهيعلوم ازم    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1830  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1831  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1832  بهداشت  محيط  22  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1833  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1834  يبهداشت عموم  مبارزه بابيماريها  ـــ  28  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  1835  پزشكي    80  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1836  داروسازي    38  ـــ  زن   مرد  رادكت  

ويــژه داوطلبــان بــومي بخــش بــشاگرد 
  استان هرمزگان

  1837  داروسازي    1  ـــ  زن   مرد  دكترا
ويژه داوطلبان بومي شهرسـتان جاسـك       

  استان هرمزگان
  1838  داروسازي    1  ـــ  زن   مرد  دكترا

  1839  دندانپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1840  مديريت خدمات بهداشتي درماني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1841  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   رفتي جيدانشكده پرستار
  

   زرنديدانشكده پرستار
  1842  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1843  پرستاري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    بميدانشكده پرستار
  1844  پرستاري    25  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  ي رازيي و مامايدانشكده پرستار

  1845  كتابداري درشاخه پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
ــتاري و   ــشكده پرس ــصيل دان ــل تح مح

  مامايي رازي
  1846  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

  1847  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1848  )راديولوژي(اسي تكنولوژي پرتوشن    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1849  علوم ازمايشگاهي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1850  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 ي موافقــت مــييانتقــال فقــط بــا جابجــا
  گردد

  1851  بهداشت محيط    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  1852  بهداشت  اي حرفه  18  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  1853  بهداشت  اي حرفه  2  ـــ  زن   مرد  كارداني    شهرستان رفسنجانويژه داوطلبان بومي
  1854  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1855  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1856  مدارك پزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1857  پزشكي    80  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1858  داروسازي    30  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1859  پرستاري    25  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1860  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1861  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1862  )راديولوژي(كنولوژي پرتوشناسي ت    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1863  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1864  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1865  بهداشت محيط    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1866  بهداشت  اي حرفه  20  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1867  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1868  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1869  تكنولوژي پزشكي هسته اي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  گرگان-دانشگاه علوم پزشكي گلستان
  1870  پزشكي    45  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1871  پرستاري    25  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1872  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1873  اتاق عمل    ـــ  21  زن   مرد  كارشناسي   
  1874  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا  
  1875  هوشبري    21  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1876  بهداشت  محيط  22  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1877  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  23  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1878  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  24  ـــ  مرد  كارداني   

  رشت-دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
  1879  پزشكي    65  ـــ   زن  مرد  دكترا  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1880  دندانپزشكي    16  ـــ  زن   مرد  دكترا  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1881  دندانپزشكي    4  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان اردبيل
  1882  پرستاري    20  20  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

 محــل تحــصيل دانــشكده -فاقــدخوابگاه 
پرســتاري ومامــايي حــضرت زينــب واقــع 

  درالهيجان
  1883  پرستاري    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 

-تعهــدي در واگــذاري خوابگــاه نــدارد
محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    

  ومامايي حضرت زينب الهيجان
  1884  مامايي    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي 

  1885  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1886  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1887  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1888  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1889  هوشبري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1890  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1891  بهداشت  محيط  23  ـــ  زن   مرد  كارداني   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1892  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  28  زن   ـــ  كارداني   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  1893  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  خرم اباد-دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
  1894  پزشكي    60  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1895  پرستاري    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  1896  پرستاري    35  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   گودرزي اليدانشكده پرستار
  1897  علوم تغذيه    20  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  1898  مامايي    25  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1899  اتاق عمل    18  18  زن   مرد  كارشناسي   
  1900  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1901  هوشبري    18  18  زن   مرد  كارشناسي   
  1902  بهداشت  اي حرفه  ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
  1903  بهداشت  محيط  18  18  زن   مرد   كارداني  
  1904  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  18  18  زن   ـــ  كارداني   
  1905  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1906  مدارك پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  ساري-دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
  1907  پزشكي    60  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1908  داروسازي    25  25  زن   مرد  دكترا  
  1909  پرستاري    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1910  مامايي    23  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1911  اتاق عمل    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1912  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1913  علوم ازمايشگاهي    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1914  هوشبري    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1915  بهداشت محيط    ـــ  25  زن   مرد  شناسي كار  
  1916  بهداشت  اي حرفه  ـــ  23  زن   مرد  كارداني   

  1917  بهداشت  اي حرفه  ـــ  2    1    1  كارداني   ويژه داوطلبان بومي استان گلستان
  1918  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1919  بهداشت عمومي  بيماريهامبارزه با  ـــ  35  ـــ  مرد  كارداني   
  1920  مدارك پزشكي    26  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  1921  شكيپز    ـــ  53   زن  مرد  دكترا  
  1922  پزشكي    55  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1923  پزشكي    ـــ  2  ـــ  مرد  دكترا  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
  1924  داروسازي    58  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1925  دندانپزشكي    40  ـــ  زن   مرد  دكترا  
  1926  بينايي سنجي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1927  پرستاري    ـــ  24  زن   مرد  كارشناسي   
  1928  پرستاري    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده پرستاري تربـت      
  حيدريه

  1929  پرستاري    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي 
محــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    

  نيشابور
  1930  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  1931  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1932  اتاق عمل    ـــ  27  زن   مرد  كارشناسي   
  1933  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1934  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  1935  هوشبري    26  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1936  بهداشت محيط    21  ـــ   زن  مرد  كارشناسي   
  1937  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1938  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  1939  مدارك پزشكي    ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
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  دانشگاه علوم پزشكي همدان
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  اتتوضيح
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  1940  پزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1941  دندانپزشكي    29  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1942  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان كردستان
  1943  دندانپزشكي    3  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  1944  پرستاري    25  25  زن   مرد  كارشناسي   
  1945  كتابداري درشاخه پزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1946  مامايي    21  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1947  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1948  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1949  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1950  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا  
  1951  بهداشت محيط    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1952  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  25  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1953  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  25  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
  1954  پزشكي    40  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1955  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1956  رستاريپ    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1957  علوم تغذيه    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1958  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1959  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1960  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1961  بهداشت محيط    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1962  بهداشت عمومي  خانوادهبهداشت   25  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1963  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  20  زن   ـــ  كارداني   
  1964  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  ـــ  20  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي يزد
  1965  پزشكي    60  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  1966  دندانپزشكي    16  ـــ  زن   مرد  دكترا  

  1967  دندانپزشكي    2  ـــ  زن   مرد  دكترا  ويژه داوطلبان بومي استان سمنان
  1968  دندانپزشكي    2  ـــ  زن   مرد  دكترا   بومي استان قمويژه داوطلبان

  1969  مديريت خدمات بهداشتي درماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1970  پرستاري    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1971  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1972  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1973  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1974  علوم ازمايشگاهي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1975  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1976  بهداشت محيط    26  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  1977  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  1978  بهداشت عمومي   خانوادهبهداشت  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  1979  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  * تهران-)ع (دانشگاه امام حسين 
  1980  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  30  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  

 داوطلبان ارائـه     كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه به        1387در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال         ) ع(شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه امام حسين          * 
  .شده درج گرديده است

  بجنورد-دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي 
  1996  پرستاري    23  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  1997  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  1998  اتاق عمل    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  1999  هوشبري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  2000  بهداشت  محيط  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   
  2001   عموميبهداشت  بهداشت خانواده  20  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  2002  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشكده علوم پزشكي گناباد
  2003  پرستاري    17  17   زن  مرد   كارشناسي  
  2004  مامايي    20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  2005  اتاق عمل    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2006  هوشبري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2007  بهداشت محيط    20  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  2008  بهداشت  اي حرفه  ـــ  20  زن   مرد  كارداني   

ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان خراســان 
  رضوي

  2009  بهداشت  اي حرفه  1  3  زن   مرد  كارداني 
ويــژه داوطلبــان بــومي اســتان خراســان 

  شمالي
  2010  بهداشت  اي حرفه  1  3  زن   مرد  كارداني 

  2011  بهداشت عمومي  بهداشت خانواده  ـــ  20  زن   ـــ  كارداني   
  2012  بهداشت عمومي  مبارزه بابيماريها  20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  * تهران-دانشگاه شاهد
  2013  پزشكي    40  ـــ   20   20  دكترا  
  2014  دندانپزشكي    20  ـــ   10   10  دكترا  
  2015  پرستاري    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  .هنما مراجعه نمايندداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد به قسمت شرايط و ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه را* 
  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران

  2016  اعضاي مصنوعي    12  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2017  فيزيوتراپي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2018  كاردرماني    24  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2019  گفتاردرماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2020  مددكاري اجتماعي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  * زشكي ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پ
  2021  پزشكي    30  ـــ  ـــ  مرد  دكترا  
  2022  پرستاري    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2023  پرستاري    ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي   
  2024  اتاق عمل    20  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2025  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2026  علوم ازمايشگاهي    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2027  هوشبري    20  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  2028  كارداني فوريت هاي پزشكي    30  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   
  2029  مدارك پزشكي    20  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمـون          علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران       دانشگاه  و نحوه پذيرش دانشجو در      داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي         * 
  . مراه كارت ورود به جلسه به آنان تحويل شده است مراجعه نمايندكه به ه
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  * دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

پذيرش ازمـابين داوطلبـان بـا عـضويت      
  بسيجي انجام مي پذيرد

  2030  پزشكي    30  ـــ  ـــ  مرد  دكترا
پذيرش ازمـابين داوطلبـان بـا عـضويت      

  مي پذيردبسيجي انجام 
  2031  مديريت خدمات بهداشتي درماني    20  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي 

پذيرش ازمـابين داوطلبـان بـا عـضويت      
  بسيجي انجام مي پذيرد

  2032  پرستاري    10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي 

 كه هنگام توزيع كارت ورود به جلسه به داوطلبـان ارائـه شـده درج    1387ن سراسري سال در دفترچه راهنماي شركت در آزمو) عج(اله شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     * 
  .گرديده است

  موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران
داشتن توانـايي جـسمي و روانـي وعـدم          

  نقص عضو موثر
  2033  اعضاي مصنوعي    15  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي

  2034  اعضاي مصنوعي    5  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   مخصوص شاغلين جمعيت هالل احمر
  قسمت چهارم  

  )علوم تجربي (2گروه آزمايشي  وزارت آموزش و پرورش ديپلم رسمي و يا پيماني شاغلهنگيان هاي تحصيلي ويژه فر رشته
 .نمايند ان گروه آزمايشي علوم تجربي واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو اقدام ميداوطلباز بين منحصراً  ،اين قسمتمندرج در جدول معلم   كليه مراكز تربيت-

  .هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان از نحوه پذيرش دانشجو در بخش دوم از فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند خاب رشتهداوطلبان الزم است قبل از انت
  شهر تهران

كد   جنس پذيرش
  مرد  زن  رشته تحصيلي  رشته

  مقطع
  توضيحات  نام مركز تربيت معلم محل تحصيل  تحصيلي

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي تهران  كارداني  -  30  هني ذ مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9868
  . در آموزش و پرورش شهر تهرانشاغل

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي تهران  كارداني  -  30  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9869
  .ن در آموزش و پرورش شهر تهراشاغل

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي تهران  كارداني  -  30  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9870
  . در آموزش و پرورش شهر تهرانشاغل

  استان خراسان جنوبي
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     دوسالهدي صدر فر بنت  كارداني  -  30  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9871

  .جنوبي وپرورش استان خراسان  در آموزششاغل
مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني             بيرجند) ع(امام سجاد  كارداني  -  30  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9872

  .جنوبي وپرورش استان خراسان شاغل در آموزش
مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني             شهيد باهنر بيرجند  كارداني  30  -  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش شآموز  9873

  .جنوبي وپرورش استان خراسان شاغل در آموزش
سـمي و يـا پيمـاني       مخصوص فرهنگيان ديـپلم ر      شهيد باهنر بيرجند  كارداني  30  -  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9874

  .جنوبي وپرورش استان خراسان شاغل در آموزش
مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني             شهيد باهنر بيرجند  كارداني  30  -  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9875

  .جنوبي وپرورش استان خراسان شاغل در آموزش
  استان خراسان رضوي

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي تربت حيدريه  كارداني  30  -  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9876
  .وپرورش استان خراسان رضوي  در آموزششاغل

ا پيمـاني   مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـ          دانشور نيشابور  كارداني  30  -  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9877
  .وپرورش استان خراسان رضوي شاغل در آموزش

مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني             دانشور نيشابور  كارداني  30  -  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9878
  .وپرورش استان خراسان رضوي شاغل در آموزش

  استان خوزستان
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     علي بن مهزيار اهواز  كارداني  30  -  ذهني  مانده ،عقباستثنايي كودكان وپرورش آموزش  9879

  . در آموزش و پرورش استان خوزستانشاغل
  استان سيستان و بلوچستان

يـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         دمخصوص فرهنگيان     طباطبايي زاهدان شهيدحسيني  كارداني  30  -  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9880
  .وبلوچستان سيستان استان وپرورش  درآموزش شاغل

  استان كرمان
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     طوسي كرمان خواجه نصيرالدين  كارداني  30  -  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9881

  . در آموزش و پرورش استان كرمانشاغل
  استان گيالن

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     الهدي صدر رشت بنت  كارداني  -  30  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9882
  . در آموزش و پرورش استان گيالنشاغل

پلم رسـمي و يـا پيمـاني        ديـ مخصوص فرهنگيان     الهدي صدر رشت بنت  كارداني  -  30  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9883
  . در آموزش و پرورش استان گيالنشاغل

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     الهدي صدر رشت بنت  كارداني  -  30  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9884
  . در آموزش و پرورش استان گيالنشاغل

  استان مازندران
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     قائمشهر) س(زهرا فاطمه حضرت  كارداني  -  30  ذهني  مانده تثنايي،عقباس كودكان وپرورش آموزش  9885

  . در آموزش و پرورش استان مازندرانشاغل
 مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني            شهيد رجايي بابل  كارداني  30  -  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9886

  .شاغل در آموزش و پرورش استان مازندران
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     قائمشهر) س(زهرا فاطمه حضرت  كارداني  -  30  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9887

  . در آموزش و پرورش استان مازندرانشاغل
مخصوص فرهنگيان ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني             شهيد رجايي بابل  كارداني  30  -  نابي استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9888

  .شاغل در آموزش و پرورش استان مازندران
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     قائمشهر) س(زهرا فاطمه حضرت  كارداني  -  30  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9889

  .ورش استان مازندران در آموزش و پرشاغل
ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد رجايي بابل  كارداني  30  -  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان وپرورش آموزش  9890

  . در آموزش و پرورش استان مازندرانشاغل
  استان همدان

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     يد باهنر همدانشه  كارداني  -  30  ذهني  مانده استثنايي،عقب كودكان وپرورش آموزش  9891
  . در آموزش و پرورش استان همدانشاغل

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد باهنر همدان  كارداني  -  30  بينا استثنايي،نابيناونيمه كودكان وپرورش آموزش  9892
  . در آموزش و پرورش استان همدانشاغل

ديـپلم رسـمي و يـا پيمـاني         مخصوص فرهنگيان     شهيد باهنر همدان  كارداني  -  30  شنوا استثنايي،ناشنواونيمه كودكان پرورشو آموزش  9893
  . در آموزش و پرورش استان همدانشاغل
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  )دوم بخش(
 )يتجربعلوم  (2هاي محروم در گروه آزمايشي  هاي تحصيلي استان رشته

هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در بند هشت از  هاي تحصيلي استان ز انتخاب رشتهداوطلبان الزم است قبل ا :تذكر خيلي مهم
  .فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

   ايالماستان 
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات
 دوم

نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

  2179  شنوايي شناسي    1  ـــ  زن  ـــ   كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي ايران
  2180  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     3  ـــ  1  2  كارشناسي   علوم پزشكي جندي شاپوراهواز دانشگاه 

  بوشهراستان 
  2181  بهداشت  اي حرفه  ـــ  3    1    2   كارداني   دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

  2182  بينايي سنجي    2  ـــ    1    1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
-دانشگاه علـوم پزشـكي شهيدبهـشتي        

  تهران 
  2183  شنوايي شناسي    2  ـــ    1    1  كارشناسي 

  2184  داروسازي    2  ـــ    1    1  دكترا  دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
  2185  دندانپزشكي    2  ـــ    1    1  دكترا  دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

  چهار محال و بختياري استان 
  2186  داروسازي    1  ـــ   زن  مرد  دكترا   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سيستان و بلوچستاناستان   
  2187  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     1  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي   دانشگاه زابل

  2188  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  ـــ  1  ـــ  مرد  كارشناسي   زاهدان -دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  2189  شنوايي شناسي    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  2190  مديريت خدمات بهداشتي درماني    1  ـــ  ـــ  مرد  رشناسي كا  دانشگاه علوم پزشكي زابل 

-دانشگاه علـوم پزشـكي شهيدبهـشتي        
  تهران 

  2191  علوم وصنايع غذايي  كنترل كيفي وبهداشتي  1  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي 
  2192  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 

  كردستان استان 
  2193  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  3  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   دانشگاه اروميه

  2194  دامپزشكي    ـــ  3  زن   مرد  دكترا  دانشگاه رازي كرمانشاه 
  2195  فيزيوتراپي    2  ـــ  1  1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

دانشگاه علوم كشاورزي ومنـابع طبيعـي       
  گرگان 

ــاي    3  ـــ  زن   مرد  كارشناسي  ــراورده ه صــنايع ف
  مركب چوب

  2196  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 
  2197  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   سنندج -دانشگاه كردستان 

  2275  علوم اقتصادي  اقتصاد نظري  3  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه اروميه
 استان كرمانشاه

  2198  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  3  ـــ  1  2   كارشناسي   دانشگاه اروميه
  2199  دامپزشكي    ـــ  2  ـــ  مرد  دكترا  دانشگاه رازي كرمانشاه 

ــاوري   2  ـــ  1  1  كارشناسي    * تهران-دانشگاه شاهد ــست فنـــ زيـــ
  /بيوتكنولوژي /

  2200  زيست شناسي سلولي مولكولي
  2201  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  2  ـــ  1  1  كارشناسي   *تهران -دانشگاه شاهد

دانــشگاه شــهيدچمران اهــواز محــل    
تحــصيل دانــشكده منــابع طبيعــي واقــع 

  دربهبهان
  2202  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   رورش ابزيانتكثيروپ  3  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي 

  2203  فيزيوتراپي    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
  2204  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    2  ـــ  1  1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز 

  .انشگاه شاهد به قسمت شرايط و ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مراجعه نمايندداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي د* 
  استان كهگيلويه و بويراحمد

  2205  زيست شناسي  علوم جانوري  2  ـــ  1  1   شناسيكار   دانشگاه رازي كرمانشاه
  2206  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  3  ـــ  2  1  كارشناسي   دانشگاه شيراز 

  2207  نيگفتاردرما    2  ـــ  1  1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
  2208  شنوايي شناسي    2  ـــ  1  1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  2209  علوم ازمايشگاهي    1  ـــ  1  ـــ  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
  2210  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     2  ـــ  2  ـــ  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
  2211  بينايي سنجي    2  ـــ  1  1  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  2281  شيمي    2  ـــ  1  1  كارشناسي  دانشگاه ياسوج 
  استان لرستان

دانــشگاه شــهيدچمران اهــواز محــل    
تحــصيل دانــشكده منــابع طبيعــي واقــع 

  دربهبهان
  2213  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     2  ـــ  1  1   كارشناسي

دانــشگاه شــهيدچمران اهــواز محــل    
تحــصيل دانــشكده منــابع طبيعــي واقــع 

  دربهبهان
  2214  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     2  ـــ  1  1  كارشناسي 

  2215  مديريت خدمات بهداشتي درماني    2  ـــ  1  1  كارشناسي   ه علوم پزشكي اصفهان دانشگا
دانــشگاه علــوم پزشــكي بابــل تعهــدي 

در (درواگذاري خوابگاه خواهران نـدارد    
  )صورت امكان براساس اولويت

  2216  )راديوتراپي(تكنولوژي پرتودرماني    2  ـــ  1  1  كارشناسي 

  2217  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     4  ـــ  2  2  ناسي كارش  خرم اباد -دانشگاه لرستان 
  استان هرمزگان

  2218  علوم تغذيه    2  ـــ  1  1   كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  2289  علوم اقتصادي  اقتصاد نظري  2  ـــ  1  1  كارشناسي  دانشگاه شيراز 

  شهرستان بم
  2219  سبزمهندسي فضاي     1  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي   دانشگاه زابل

  2220  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   كرمان -دانشگاه شهيدباهنر
ــهيدباهنر  ــشگاه ش ــل  -دان ــان مح كرم

  تحصيل واقع دردانشكده جيرفت
  2221  اريمرتع وابخيزد-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  1  ـــ  مرد  كارشناسي 

  2222  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  1  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   كرمان -دانشگاه شهيدباهنر
  2223  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  ـــ  1  ـــ  مرد  كارشناسي   دانشگاه شهيدچمران اهواز 

  2224  جنگلداري-عي مهندسي منابع طبي    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   خرم اباد -دانشگاه لرستان 
  2225  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     1  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   دانشگاه يزد 

  شهرستان بروجرد
  2226  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  1  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   دانشگاه شهيدچمران اهواز
  2227  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  ـــ  1  زن   مرد  كارشناسي   دانشگاه شهيدچمران اهواز 

  
هاي بم، زرند، دورود و بروجرد مندرج در جداول فوق مطابق با  وم و شهرستانهاي محر هاي تحصيلي مورد نياز استان  دانشجو در هر يك از رشتهنيمسال پذيرش •

  . باشد  دانشجو در رشته تحصيلي همنام در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مجري مينيمسال پذيرش
  



 وم تجربي هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي  عل جدول رشته                                       فصل سوم 
 

 71

  )سومبخش (
  قسمت اول   

  .پذيرند يشي ميمتمركز از چند گروه آزما  و مؤسسات آموزش عالي كه دانشجو به روش نيمهها دانشگاه
ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني ها گروهيك از  مندان هر  و مؤسسات آموزش عالي در اين قسمت از بين عالقهها دانشگاهكليه   -

هـاي تحـصيلي      ي هريك از رشـته    بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده برا           -  .نمايند ت اعالم شده اقدام ميي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيها گروهمندان هريك از  و يا هنر واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين عالقه
  .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروه، به نسبت متقاضيان در هريك از مربوط

 و مؤسسات آموزش عالي از شرايط و ضوابط اختصاصي هـر  ها دانشگاهكز متمر هاي تحصيلي نيمه    داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
  .متمركز مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند از نحوه پذيرش دانشجو به روش نيمهو مؤسسه مندرج در فصل اول 

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
سال نيم  زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  45   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه اراك
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  رفتارحركتي  ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي دانشگاه اروميه
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي  دانشگاه اروميه
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي  دانشگاه اروميه
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  60   30   30   كارشناسي  دانشگاه اصفهان
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  رفتارحركتي  ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  يزيولوژي ورزشيف  ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي  تهران-)س(دانشگاه الزهرا

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مگانيورزش ه  ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  ورزش همگاني  ـــ  30  زن   ـــ  كارشناسي  )نهاوند( همدان-دانشگاه بوعلي سينا

فيزيولـــوژي ورزشـــي،   ـــ  50  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه بيرجند
  مديريت ورزشي

  تربيت بدني وعلوم ورزشي
رفتـــــــــــارحركتي،   ـــ  56   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه تبريز

فيزيولـــوژي ورزشـــي، 
  مديريت ورزشي

  تربيت بدني وعلوم ورزشي

  زشيتربيت بدني وعلوم ور  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  36   18   18   كارشناسي  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 
  تهران-دانشگاه تربيت معلم 

 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  ت بدني وعلوم ورزشيتربي    ـــ  60   30   30   كارشناسي

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  22   زن  مرد   كارشناسي  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  60   30   30  كارشناسي  دانشگاه تهران

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  40   20   20   كارشناسي  دانشگاه رازي كرمانشاه
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه زنجان
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  رفتارحركتي  ـــ  35  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه سمنان

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  20   10   10   كارشناسي زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  20   10   10  كارشناسي  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  20   10   10  كارشناسي  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  40   20   20   كارشناسي  تهران-دانشگاه شاهد
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  20  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه شهركرد

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  50   25   25   كارشناسي  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   زن  مرد   ناسيكارش  تهران-دانشگاه شهيدبهشتي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  25   13   12   كارشناسي  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  36   18   18   كارشناسي  انشگاه شيرازد

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه صنعتي شاهرود
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  40   20   20   كارشناسي  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  23  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه كاشان

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   15   15   كارشناسي  سنندج-دانشگاه كردستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  74   37   37   كارشناسي  رشت-دانشگاه گيالن 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  25   زن  مرد   شناسيكار بابلسر-دانشگاه مازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  25   زن  مرد  كارشناسي  بابلسر-دانشگاه مازندران 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  35  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه محقق اردبيلي
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر

   وعلوم ورزشيتربيت بدني    ـــ  24   12   12   كارشناسي  دانشگاه يزد
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  ورزش معلولين  ـــ  100  ـــ  مرد   كارشناسي تهران-)ع (دانشگاه امام حسين 

دانــشگاه رازي كرمانــشاه مخــصوص 
ه ويـژ (داوطلبان بـومي اسـتان ايـالم        

  )مناطق محروم
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  1  ـــ  مرد  كارشناسي

2743  

  2754  كارداني تربيت بدني وعلوم ورزشي  مربيگري  ـــ  35   زن  مرد   كارداني  قزوين-)ره(يني دانشگاه بين المللي امام خم
  

  دانشگاه تهران 
  2759  دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي    ـــ  8   زن  مرد  يوستهدكتراي پ دانشگاه تهران

  تهران-)ع (دانشگاه امام حسين 
  2785  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  ـــ  70  ـــ  مرد  كارشناسي  

  دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي
گرايـــشهاي انتظامي،اطالعات،كـــشف  

  جرايم،راهنمايي ورانندگي،مرزي
  2786  علوم انتظامي    ـــ  600  50  550   كارشناسي

-ختص كاركنان شاغل نيروي انتظـامي     م
گرايـــشهاي انتظامي،اطالعات،كـــشف  

  جرايم،راهنمايي ورانندگي
  2787  علوم انتظامي    ـــ  120  20  100  كارشناسي 

گرايـــشهاي انتظامي،اطالعات،كـــشف  
  جرايم،راهنمايي ورانندگي

  2788  كارداني علوم پايه انتظامي    ـــ  60  20  40  كارداني 
  مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه

  2789  تربيت مربي عقيدتي سياسي    ـــ  60  ـــ  مرد   كارشناسي  شاخه عقيدتي سياسي
  دانشكده اطالعات وابسته به وزارت اطالعات

  2790  علوم اجتماعي  مطالعات امنيتي  ـــ  100  زن  مرد   كارشناسي  
  2791  علوم سياسي  مطالعات امنيتي  ـــ  100  زن  مرد  كارشناسي   
  2792  مديريت اطالعات وارتباطات    ـــ  100  زن  مرد  كارشناسي   

  )دادگستري(دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري 
  2793  علوم قضايي    ـــ  120  ـــ  مرد   كارشناسي  
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  قسمت دوم
  پذيرند شجو ميدان) يتجربعلوم  (2متمركز از گروه آزمايشي   و مؤسسات آموزش عالي كه به روش  نيمهها دانشگاه

 و مؤسسات آموزش عالي از شرايط و ضوابط اختصاصي هـر            ها  دانشگاهمتمركز    هاي تحصيلي نيمه    داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
  .طلع گردندمتمركز مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما م مؤسسه مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو به روش نيمه

  
  دانشگاه علوم پزشكي اراك

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات

 دوم
نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

 2035 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 20 ـــ مرد  كارداني 
 2036 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 10 ـــ مرد كارداني  ويژه داوطلبان بومي استان تهران

  شكي اردبيلدانشگاه علوم پز
 2037 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  اه علوم پزشكي اروميهدانشگ
 2038 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي ايالم
 2039 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 35 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
 2040 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 2041 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 2042 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 2043 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني محل تحصيل واقع درمراغه

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز
 2044 هاي پزشكيكارداني فوريت   ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 2045 ي فوريت هاي پزشكيكاردان  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 نيم  2به دانشجويان رشته هاي كارداني      

 سال خوابگاه تعلق مي گيرد
 2046 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني

  دانشگاه علوم پزشكي زابل
 2047 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 35 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
حــل تحــصيل دانــشكده پرســتاري    م

 ومامايي واقع درايرانشهر
 2048 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني

  شكي زنجاندانشگاه علوم پز
 2049 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  ه علوم پزشكي سبزواردانشگا
 2050 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 2051 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
 2052 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني خوابگاه براساس الويت واگذارمي گردد

  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 2053 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

ــومي شهرســتان   ــان ب مخــصوص داوطلب
 بروجن

 2054 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 20 ـــ مرد كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 2055 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

محل تحصيل واقع درآموزشكده پيراپزشكي     
  كيلومتري شيراز350گراش در 

 2056 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد كارداني 

 تحــصيل واقــع درآموزشــكده   محــل
ــع در   ــسني واقـ ــكي ممـ  135پيراپزشـ

 كيلومتري شيراز

 2057 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي فسا
 2058 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 2059 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي قم
 2060 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  سنندج-دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 2061 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 2062 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 2063 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  رشت-دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 2064 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  خرم اباد-انشگاه علوم پزشكي لرستان د
 2065 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  ساري-دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 2066 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 2067 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي همدان
 2068 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 2069 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي يزد
 2070 كارداني فوريت هاي پزشكي  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  بجنورد-دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي 
 2071 اي پزشكيكارداني فوريت ه  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشكده علوم پزشكي گناباد
 2072 ني فوريت هاي پزشكيكاردا  ـــ 30 ـــ مرد  كارداني 

  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا
پذيرش ازمـابين داوطلبـان بـا عـضويت      

 بسيجي انجام مي پذيرد
 2073 پرستاري  ـــ 10 زن ـــ  كارشناسي
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  )چهارمبخش (

  قسمت اول
  پذيرند دانشجو مي كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز ها دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته

ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني واجـد شـرايط نـسبت بـه                   ها  گروهمندان هر يك از        در اين قسمت از بين عالقه      ها  نشگاهداكليه   -
 .نمايند ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام ميها گروهمندان هر يك از  پذيرش دانشجو از بين عالقه

هاي تحصيلي مربوط به  ينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هر يك رشتهبديهي است در زمان گز     -
  .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروهنسبت متقاضيان در هر يك از 

از ) تجربيعلوم ( 2ها و مؤسسات آموزش عالي در گروه آزمايشي  دانشگاه) شبانه(داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره نوبت دوم  :تذكر خيلي مهم
  .شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

   
   بروجرد-دانشگاه آيت اهللا بروجردي 

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته   گرايشنام
  رشته

  3601  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  3602  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  دانشگاه اروميه
  3603  حسابداري    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3604  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي   
  3605  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3606  مديريت بازرگاني    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه اصفهان
  3607  حسابداري    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3608  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3609  كتابداري  علوم انساني واجتماعي  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3610  مديريت بازرگاني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3611  مديريت صنعتي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  3612  حسابداري    10  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  3613  روانشناسي  باليني  ـــ  10  زن   ـــ  كارشناسي   
  3614  شيمي  كاربردي  ـــ  35  زن   ـــ  كارشناسي   
  3615  كتابداري    7  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  3616  مديريت بازرگاني    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه ايالم
  3617  حسابداري    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3618  مديريت بازرگاني    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  3619  شيمي  كاربردي  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه بيرجند
  3620  كتابداري    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه تبريز
  3622  روانشناسي  باليني  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3623  علوم اقتصادي  قتصادبازرگانيا  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3624  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3625  كتابداري    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3626  مديريت جهانگردي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه تربيت معلم 
 -محل تحـصيل واقـع درپـرديس كـرج        

  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد
  3627  شيمي  محض  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي

  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 
  3628  حسابداري    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3629  علوم اقتصادي  صادبازرگانياقت  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3630  مديريت بازرگاني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3631  مديريت صنعتي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3632  كارداني كتابداري    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  3633  حسابداري    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3634  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3635  علوم اقتصادي  صادنظرياقت  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه زنجان
  3636  شيمي  كاربردي  ـــ  10   زن  مرد   كارشناسي  
  3637  مديريت بازرگاني    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3638  كارداني حسابداري    ـــ  50  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه سمنان
دانــشكده روان شناســي وعلــوم تربيتــي 

  واقع درمهدي شهر
  3639  روانشناسي  باليني  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي

  3640  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3641  مديريت بازرگاني    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3642  مديريت جهانگردي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3643  مديريت دولتي    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   
  3644  مديريت صنعتي    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  3646  حسابداري    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3647  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3648  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  3649  علوم اقتصادي  اقتصادكشاورزي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3650  مديريت دولتي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3651  مديريت مالي    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   

  

 شبانه
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  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3652  حسابداري    ـــ  40   زن  مرد   ارشناسيك  
محل تحـصيل واقـع درمركـز آمـوزش         

  عالي بافت
  3653  حسابداري    75  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  3654  شيمي  محض  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   
  3655  علوم اقتصادي  زرگانياقتصادبا  ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحـصيل واقـع درمركـز آمـوزش         
  عالي بافت

  3656  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  75  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  3657  علوم سياسي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  3658  مديريت بازرگاني    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحـصيل واقـع درمركـز آمـوزش         
  عالي بافت

  3659  مديريت بازرگاني    75  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا
محل تحصيل واقـع درمجتمـع آمـوزش        

  عالي بم
  3660  مديريت جهانگردي    ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي 

  3661  كارداني كتابداري    ـــ  25  زن   مرد  كارداني   
محل تحصيل واقـع درمجتمـع آمـوزش        

  عالي بم
  3662   جهانگرديكارداني مديريت    ـــ  45  زن   مرد  كارداني 

محل تحصيل واقـع درمجتمـع آمـوزش        
  عالي بم

  3663  كارداني مديريت هتلداري    ـــ  45  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  3664  حسابداري    ـــ  30   زن  مرد   رشناسيكا  
  3665  روانشناسي  باليني  5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3666  روانشناسي  صنعتي سازماني  5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3667  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  ـــ  5  زن   مرد  كارشناسي   
  3668  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3669  مديريت بازرگاني    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شيراز
  3670  حسابداري    4  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3671  روانشناسي  باليني  4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3672  شيمي  محض  6  ـــ    3    3  كارشناسي   
  3673  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3674  كتابداري    4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3675  مديريت بازرگاني    2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3676  مديريت صنعتي    2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه صنعتي شاهرود
  3677  حسابداري    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3678  مديريت صنعتي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي 
  3679  حسابداري    13  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3680  روانشناسي  باليني  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3681  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3682  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3683  علوم اقتصادي  اقتصادكشاورزي  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3684  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3685  كتابداري    13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل اجرا موسسه آمـوزش عـالي بيمـه         
  اكو

  3686  مديريت بيمه اكو    13  ـــ  زن   مرد  رشناسي كا
  3687  مديريت جهانگردي    13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3688  مديريت دولتي    13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
  3689  علوم اقتصادي  اقتصادحمل ونقل  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3690  مديريت وبازرگاني دريايي  بندروكشتيراني  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3691  مديريت وبازرگاني دريايي  گمرگي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3692  مديريت وبازرگاني دريايي  مناطق ويژه  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  3693  حسابداري    10  ـــ   زن  مرد   يكارشناس  
  3694  روانشناسي  باليني  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3695  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3696  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3697  كتابداري  علوم انساني واجتماعي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3698  مديريت بازرگاني    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3699  مديريت دولتي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه قم
  3700  حسابداري    27  ـــ   12  15   كارشناسي  
  3701  كتابداري  علوم انساني واجتماعي  20  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  3702  مديريت صنعتي    25  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   

  رشت-دانشگاه گيالن 
  3703  مديريت صنعتي    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  3704  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  
  3705  مديريت بازرگاني    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  3706  حسابداري    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3707  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3708  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3709  مديريت بازرگاني    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3710  مديريت جهانگردي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  3711  مديريت صنعتي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 
  3712  مديريت بازرگاني    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3713  مديريت دولتي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3714  مديريت صنعتي    ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي   
  3715  )گمركي(مديريت     ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي   
                  

  انرفسنج-)عج(دانشگاه ولي عصر
  3716  حسابداري    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  
  3717  مديريت صنعتي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه يزد
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3718  حسابداري    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3719  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3720  كتابداري  فني مهندسي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3721  مديريت بازرگاني    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3722  مديريت صنعتي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

   دختران تهران شريعتياي حرفهدانشكده تربيت دبيرفني و
  3723  حسابداري    ـــ  30   زن  ـــ   كارشناسي  

  دانشكده علوم اقتصادي
  3724  حسابداري  حسابرسي  66  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3725  مديريت مالي    66  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مجتمع اموزش عالي مراغه
  3726  شيمي  كاربردي  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قسمت دوم 
  به روش متمركز و به تفكيك محل تحصيل) يتجربعلوم  (2گروه آزمايشي ) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته

 2 و مؤسسات آموزش عالي در گـروه آزمايـشي           ها  دانشگاه) شبانه(يلي دوره نوبت دوم     هاي تحص   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
) شبانه(از شرايط و ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در دوره نوبت دوم      ) تجربيعلوم  (

  .مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  

  دانشگاه اراك
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات
 دوم

نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

  3001  شيمي  كاربردي  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  
  3002  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3003  زيست شناسي  علوم جانوري  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
ــي     20  ـــ  زن   مرد  كارداني    ــ -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ان ك

  دارويي
3004  

  دانشگاه اروميه
  3005  دامپزشكي    5  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  3006  شيمي  كاربردي  ـــ  15  زن   مرد  شناسي كار  
  3007  شيمي  محض  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3008  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  3009  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     5  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   اصالح نباتات
  3010  زراعت واصالح نباتات- كشاورزي مهندسي    5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   زراعت

  3011  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3012  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   دام
  3013  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     5  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   طيور

  3014  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   غذاييتبديل مواد  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3015  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3016  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 تعهـدي   -محل تحـصيل واقـع درمرنـد      
  درواگذاري خوابگاه ندارد

  3017  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي   ه پزشكيگيا  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  3018  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3019  زيست شناسي  علوم جانوري  ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   
  3020  زيست شناسي  علوم گياهي  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3021  اسيزمين شن    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

 تعهـدي   -محل تحـصيل واقـع درمرنـد      
  درواگذاري خوابگاه ندارد

ــي     10  ـــ  زن   مرد  كارداني  ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك
  دارويي

3022  

  دانشگاه اصفهان
  3023  زيست شناسي  علوم گياهي  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3024  زمين شناسي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
ــاوري   15  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي   ــست فنـــ زيـــ

  / بيوتكنولوژي/
  3025  زيست شناسي سلولي مولكولي

  3026  زيست شناسي  علوم گياهي  15  ـــ   زن  ـــ  كارشناسي   
  دانشگاه ايالم

  3027  شيمي  محض  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3028  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3029  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3030  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3031  كارداني دامپزشكي    10  ـــ  زن   مرد  كارداني   فاقدخوابگاه

  همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  3032  يميش  محض  20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3033  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3034  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3035  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3036  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  ي كارشناس  
  3037  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3038  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3039  زيست شناسي  علوم گياهي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3040  زمين شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3041  كارداني دامپزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه بيرجند
  3042  شيمي  كاربردي  ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  
  3043  شيمي  محض  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3044  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3045  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3046  زمين شناسي    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه تبريز
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3047  دامپزشكي    15  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  3048  شيمي  كاربردي  ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   
  3049  شيمي  محض  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3050  مهندسي فضاي سبز    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3051  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ   زن  مرد  كارشناسي   
  3052  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3053  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3054  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3055  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3056  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3057  زمين شناسي كاربردي    ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي   
  3058  زيست شناسي  علوم جانوري  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3059  زيست شناسي  ياهيعلوم گ  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3060  زيست شناسي  عمومي  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3061  زمين شناسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  3062  تكنولوژي توليدات دامي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل اهر
  3063  تكنولوژي موادغذايي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل اهر

  3064  كارداني دامپزشكي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 

  3065  شيمي  محض  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3066  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3067  زيست شناسي  علوم گياهي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  3068  شيمي  محض  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3069  زيست شناسي  عمومي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3070  زيست طتكنولوژي محي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه تهران
  3071  دامپزشكي    50  ـــ   زن  مرد  دكترا  

  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 
  3072  شيمي  محض  15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

شكده كشاورزي واقـع    محل تحصيل دان  
  در حومه برازجان

  3073  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  در حومه برازجان
  3074  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
   برازجاندر حومه

  3075  تكنولوژي توليدات گياهي    15  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  3076  ميشي  كاربردي  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3077  شيمي  محض  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3078  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3079  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3080  گياه پزشكي-ندسي كشاورزي مه    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3081  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3082  زيست شناسي  علوم جانوري  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3083  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3084  كارداني دامپزشكي    25  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه زابل
  3085  شيمي  محض  ـــ  10  ـــ  مرد   كارشناسي  
  3086  مهندسي فضاي سبز    10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3087  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3088  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3089  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3090  گياه پزشكي- مهندسي كشاورزي    10  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3091  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  10  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3092  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  10  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3093  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  10  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3094  مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  10  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3095  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     ـــ  10  ـــ  مرد  كارشناسي   
  3096  كارداني دامپزشكي    10  ـــ  ـــ  مرد  كارداني   

  دانشگاه زنجان
  3097  شيمي  محض  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3098  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3099  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3100  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  ـــ  17  زن   مرد  كارشناسي   
  3101  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  ـــ  17  زن   مرد  كارشناسي   
  3102  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3103  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  3104  زيست شناسي  عمومي  10  10  زن   ردم  كارشناسي   
  3105  زمين شناسي    10  10  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه سمنان
  3106  شيمي  كاربردي  35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

محــل تحــصيل واقــع درآموزشــكده    
  دامپزشكي شهميرزاد

  3107  كارداني دامپزشكي    ـــ  25  زن   مرد  كارداني 

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  3108  شيمي  كاربردي  ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  
  3109  شيمي  محض  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3110  لكوليزيست شناسي سلولي مو  ژنتيك  ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  3111  زمين شناسي كاربردي    ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درسراوان

  3112  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي   زراعت  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي 
  3113  زيست شناسي  عمومي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3114  ين شناسيزم    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درسراوان

  3115  تكنولوژي توليدات گياهي    ـــ  30  زن   مرد  كارداني 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  درسراوان
ــي     ـــ  30  زن   مرد  كارداني  ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

  دارويي
3116  
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  دانشگاه شهركرد
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3117  كيدامپزش    15  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  3118  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3119  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3120  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3121  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد   كارشناسي  
  3122  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3123  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3124  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3125  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي   جنگلداري  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3126  زيست شناسي  عمومي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر
  3127  دامپزشكي    ـــ  25   زن  مرد  ادكتر  
  3128  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  3129  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3130  علوم دامي-سي كشاورزي مهند  دام  ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  3131  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  3132  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3133  زيست شناسي  علوم جانوري  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3134  زيست شناسي  علوم گياهي  ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3135  زمين شناسي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       
  درجيرفت

  3136  تكنولوژي توليدات دامي    ـــ  50  زن   مرد  كارداني 
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقـع       

  درجيرفت
  3137  تكنولوژي توليدات گياهي    ـــ  50  زن   مرد  كارداني 

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  3138  دامپزشكي    ـــ  35   زن  مرد  دكترا  
  3139  يشيم  محض  ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   
  3140  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ    5    5  كارشناسي   
  3141  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3142  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي         
  واقع دربهبهان

  3143  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
محل تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي         

  واقع دربهبهان
  3144  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

محل تحـصيل واقـع دردانـشكده منـابع         
  طبيعي

  3145  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  3146  زيست شناسي سلولي مولكولي  ژنتيك  10  ـــ  ن ز  مرد  كارشناسي   
  3147  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  ـــ  5  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحـصيل دانـشكده منـابع طبيعـي         
  واقع دربهبهان

  3148  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  3149   شناسيزيست  عمومي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3150  زمين شناسي    ـــ  15  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شيراز
  3151  دامپزشكي    7  ـــ   زن  مرد  دكترا  
  3152  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3153  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3154  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3155  علوم دامي-شاورزي مهندسي ك    4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3156  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3157  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3158  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3159  مرتع وابخيزداري-ي منابع طبيعي مهندس    4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3160  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3161  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3162  زيست شناسي  عمومي  2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3163  ين شناسيزم    4  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه صنعتي شاهرود
  3164  شيمي  محض  15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3165  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3166  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3167  زمين شناسي كاربردي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم پايه دامغان
  3168  زيست شناسي  عمومي  ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  
  3169  زمين شناسي    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري
  3170  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3171  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3172  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3173  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   تبديل موادغذايي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3174  ياه پزشكيگ-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3175  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3176  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
  3177  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   بوم شناسي ابزيان  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3178  شيالت-مهندسي منابع طبيعي   تكثيروپرورش ابزيان  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3179  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3180  زيست شناسي  زيست دريا  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  3181  دامپزشكي    ـــ  35   17   18  دكترا  
مـديريت منـاطق خـشك      -مهندسي منـابع طبيعـي          5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  وبيابان
3182  

  3183  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3184  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   ردم  كارشناسي   
  3185  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  10  ـــ    5    5  كارشناسي   
  3186  زيست شناسي  علوم جانوري  5  ـــ    2    3  كارشناسي   
  3187  زيست شناسي  علوم گياهي  5  ـــ    2    3  كارشناسي   
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  دانشگاه قم
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3188  زيست شناسي  علوم جانوري  8  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه كاشان

  3189  شيمي  كاربردي  7  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3190  شيمي  محض  7  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  سنندج-دانشگاه كردستان 
  3191  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     20  ـــ   زن  مرد   رشناسيكا  
  3192  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3193  جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي     20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  رشت-دانشگاه گيالن 
  3195  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات، زراعت  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3196  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3197  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي مولكولي  50  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  3198  زيست شناسي  علوم جانوري  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  3199  شيمي  محض  ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي  
  3200  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3201  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3202  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3203  زمين شناسي    ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   
  3204  كارداني دامپزشكي    ـــ  30  زن   مرد  كارداني   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  3205  شيمي  كاربردي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3206  يميش  محض  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3207  زيست شناسي سلولي مولكولي  علوم سلولي ملكولي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3208  زيست شناسي  علوم گياهي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان 
  3209  شيالت-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3210  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     5  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3211  يست شناسيز  زيست دريا  ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي   

  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر
  3212  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  
  3213  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  3214  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     ـــ  35  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه ياسوج
  3215  شيمي  محض  40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3216  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي   اصالح نباتات، زراعت  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3217  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   
  3218  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3219  زيست شناسي  علوم گياهي  40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه يزد
مـديريت منـاطق خـشك      -مهندسي منـابع طبيعـي          10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  وبيابان
3220  

  3221  شيمي  كاربردي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3222  شيمي  محض  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3223  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  اسي كارشن  
  3224  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3225  زيست شناسي  عمومي  30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مجتمع اموزش عالي مراغه
  3254  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3255  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3256  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  شناسي كار  
  3257  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3258  زيست شناسي سلولي مولكولي  ميكروبيولوژي  10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3259  تكنولوژي توليدات گياهي    10  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي بابل
تعهدي درقبال تامين خوابگاه ،غذاوساير     

  امكانات رفاهي ندارد
  3226  )ژيراديولو(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  27   زن  مرد   كارشناسي

تعهدي درقبال تامين خوابگاه ،غذاوساير     
  امكانات رفاهي ندارد

  3227  علوم ازمايشگاهي    ـــ  27  زن   مرد  كارشناسي 

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  3228  علوم ازمايشگاهي    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  3229  علوم تغذيه    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  3230  مديريت خدمات بهداشتي درماني    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3231  علوم ازمايشگاهي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز
  3232  علوم تغذيه    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  

  3233  اتاق عمل    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   اقع دربهبهانمحل تحصيل و
  3234  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع دربهبهان

  3235  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

  3236  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  رازدانشگاه علوم پزشكي شي

  3237  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3238  مايشگاهيعلوم از    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  3239  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  
  3240  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   
  3241  بهداشت  اي حرفه  30  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  3242  مدارك پزشكي    20  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  3243  مديريت خدمات بهداشتي درماني    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  
  3244  كتابداري درشاخه پزشكي    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  3245  علوم ازمايشگاهي    20  ـــ  ن ز  مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3246  بهداشت  اي حرفه  ـــ  30   زن  مرد   كارداني  
  خرم اباد-دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

  3247  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  
  ساري-دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

  3248  بهداشت  اي حرفه  25  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  3249  مدارك پزشكي    ـــ  26  زن   مرد  كارداني   

  شهددانشگاه علوم پزشكي م
  3250  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3251  شكيمدارك پز    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه علوم پزشكي همدان
  3252  علوم ازمايشگاهي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه علوم پزشكي يزد
  3253  علوم ازمايشگاهي    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
  3260  )راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي     ـــ  20   زن  ـــ   كارشناسي  
  3261  علوم ازمايشگاهي    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي   

  
  سومقسمت 

  پذيرند متمركز از چند گروه آزمايشي دانشجو مي به روش نيمه) شبانه( و مؤسسات آموزش عالي كه دردوره نوبت دوم ها دانشگاه
ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علـوم انـساني   ها گروهمندان هريك از   در اين قسمت از بين عالقه     و مؤسسات آموزش عالي    ها  دانشگاهكليه   -

.نمايند ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام ميها گروهمندان هريك از  واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين عالقه  
 بـه   ،هاي تحصيلي مربوطـه     ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هريك از رشته       بديهي است در زمان گزينش نهايي        -

 .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروهنسبت متقاضيان در هريك از 
ز شرايط و ها و مؤسسات آموزش عالي ا دانشگاه) شبانه( نوبت دوم  متمركز دوره هاي تحصيلي نيمه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم

متمركـز منـدرج در فـصل دوم ايـن            ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو به روش نيمـه                 
  .دفترچه راهنما مطلع گردند

  
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه اراك
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  رفتارحركتي  ـــ  10   زن  مرد   كارشناسي دانشگاه اروميه
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي  دانشگاه اروميه

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي  گاه اروميهدانش
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  20   10   10   كارشناسي  دانشگاه اصفهان
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  رفتارحركتي  ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  علوم ورزشيتربيت بدني و  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  15  زن   ـــ  كارشناسي  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
رفتـــــــــــارحركتي،   ـــ  34   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه تبريز

فيزيولـــوژي ورزشـــي، 
  مديريت ورزشي

  تربيت بدني وعلوم ورزشي

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  26   زن  مرد   كارشناسي  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  40   20   20   كارشناسي  دانشگاه رازي كرمانشاه

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  20   10   10   اسيكارشن زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  20   10   10  كارشناسي  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  20   10   10  رشناسي كا زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  20  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه شهركرد
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  30   15   15   كارشناسي  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  15    8    7   كارشناسي  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  4    2    2   كارشناسي  دانشگاه شيراز

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه صنعتي شاهرود
   ورزشيتربيت بدني وعلوم    ـــ  10    5    5   كارشناسي  مشهد-دانشگاه فردوسي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  25  ـــ  مرد   كارشناسي  دانشگاه قم
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  7  ـــ  مرد   سيكارشنا  دانشگاه كاشان

  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي بابلسر-دانشگاه مازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  فيزيولوژي ورزشي  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي  بابلسر-شگاه مازندران دان

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  مديريت ورزشي  ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  10    5    5   كارشناسي  دانشگاه يزد

3727  

   ) دادگستري(دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 
  3753  علوم قضايي    ـــ  70   35   35   كارشناسي  

   



 وم تجربي هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي  عل جدول رشته                                       فصل سوم 
 

 80

  )پنجمبخش (
  

  پذيرند ها كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي  دانشگاهحضوري هاي نيمه هاي تحصيلي دوره رشته
هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انـساني              مندان هريك از گروه     لي در اين قسمت از بين عالقه      ها و مؤسسات آموزش عا      كليه دانشگاه  -

  .نمايند هاي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام مي مندان هريك از گروه واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين عالقه
هاي تحصيلي مربوطـه بـه        ي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هريك از رشته        بديهي است در زمان گزينش نهاي      -

  .هاي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شد نسبت متقاضيان در هريك از گروه
  دانشگاه اروميه

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
ال نيمس  زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  3905  حسابداري    80  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3906  علوم اقتصادي  ياقتصادبازرگان  80  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3907  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  80  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3908  مديريت بازرگاني    80  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي 
ــهاي    ــز آموزش ــرا مرك ــل اج ــه مح نيم
  حضوري وتخصصي آزاد دانشگاه

  3909  مديريت بازرگاني    160  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
ــه    ــهاي نيم ــز آموزش ــرا مرك ــل اج مح

  حضوري وتخصصي آزاد دانشگاه
  3910  مديريت جهانگردي    160  ـــ  ن ز  مرد  كارشناسي 

  
  

  )ششمبخش (
  قسمت اول

  پذيرند نور كه از چند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو مي هاي تحصيلي دانشگاه پيام  رشته
و فني، علوم تجربي و نيز هاي آزمايشي علوم رياضي  مندان هريك از گروه نور در اين قسمت از بين عالقه كليه مراكز آموزشي تحت پوشش دانشگاه پيام -

هاي آزمايشي ذيربط با  واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين داوطلبان هريك از گروه)  شيمي به جز در رشته(داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني 
  .نمايند توجه به ظرفيت اعالم شده، اقدام مي

هاي تحصيلي مربوطـه بـه        براي هريك از رشته   بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده            -
  .هاي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شد نسبت متقاضيان در هريك از گروه

  واحدگوگان-دانشگاه پيام نورآذربايجان شرقي
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6702  مديريت دولتي    32
  6701  مديريت بازرگاني    32

  واحدورزقان-دانشگاه پيام نورآذربايجان شرقي
  6703  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6704  مديريت بازرگاني    32

  مركزبناب- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6705  حسابداري    32
  6706  مديريت بازرگاني    32
  6707  مديريت دولتي    32

  مركزتبريز- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6708  حسابداري    32
  6709  شيمي  كاربردي  32
  6710  شيمي  محض  32
  6711  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6712  كتابداري    32
  6713  نيمديريت بازرگا    32
  6714  مديريت جهانگردي    32
  6715  مديريت دولتي    32
  6716  مديريت صنعتي    32

   تحت نظارتيددولت واح-  زي مركز تبر- ي شرقجاني نور استان آذربااميدانشگاه پ
  6778  حسابداري    32
  6779  مديريت بازرگاني    32

  مركزشبستر- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6717  حسابداري    32
  6718  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6719  مديريت بازرگاني    32
  6720  دولتيمديريت     32

  مركزمراغه- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6721  حسابداري    32
  6722  شيمي  كاربردي  32
  6723  شيمي  محض  32
  6724  مديريت بازرگاني    32
  6725  مديريت دولتي    32

  مركزمرند- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6726  حسابداري    32
  6727  شيمي  كاربردي  32
  6728  شيمي  محض  32
  6729  مديريت بازرگاني    32
  6730  مديريت دولتي    32

  مركزميانه-  نوراذربايجان شرقي دانشگاه پيام
  6731  حسابداري    32
  6732  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6733  مديريت بازرگاني    32
  6735  مديريت صنعتي    32
  6734  مديريت دولتي    32

  

  مركزهشترود- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6739  مديريت دولتي    32
  6738  زرگانيمديريت با    32
  6737  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6736  حسابداري    32

  واحداذرشهر- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6740  مديريت بازرگاني    32

  واحداسكو- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6745  مديريت دولتي    32
  6744  مديريت جهانگردي    32
  6743  مديريت بازرگاني    32
  6741  حسابداري    32
  6742  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6746  مديريت صنعتي    32

  واحداهر- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6748  يريت بازرگانيمد    32
  6747  حسابداري    32
  6749  مديريت دولتي    32

  واحدايلخچي- شگاه پيام نوراذربايجان شرقي دان
  6750  مديريت بازرگاني    32

  واحدبستان اباد- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6753  مديريت دولتي    32
  6751  حسابداري    32
  6752  مديريت بازرگاني    32

  واحدبنيس- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6757  مديريت دولتي    32
  6756  شيمي  محض  32
  6755  شيمي  كاربردي  32
  6754  حسابداري    32

  واحدتركمنچاي- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6758  مديريت دولتي    32
  6759  مديريت صنعتي    32

  واحدجلفا- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6762  مديريت بازرگاني    32
  6761  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6760  حسابداري    32

  واحدخراجو- م نوراذربايجان شرقي دانشگاه پيا
  6764  مديريت بازرگاني    32
  6763  حسابداري    32

  سروشهرواحدخ- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6765  مديريت بازرگاني    32

  واحدزنوز- پيام نوراذربايجان شرقي دانشگاه 
  6767  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6766  حسابداري    32
  6768  مديريت صنعتي    32
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  واحدسراب- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6769  حسابداري    32
  6770  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  واحدشربيان-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6771  مديريت بازرگاني    32

  جب شيرواحدع- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6772  مديريت بازرگاني    32
  6773  مديريت صنعتي    32

  واحدملكان- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6775  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6776  مديريت بازرگاني    32
  6774  حسابداري    32

  واحدممقان- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6777  حسابداري    32

  مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6786  مديريت جهانگردي    32
  6782  شيمي  محض  32
  6785  مديريت بازرگاني    32
  6784  كتابداري    32
  6780  حسابداري    32
  6783  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6781  شيمي  اربرديك  32
  6787  يت دولتيمدير    32
  6788  مديريت صنعتي    32

  مركزبوكان-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6791  مديريت دولتي    32
  6790  مديريت بازرگاني    32
  6789  حسابداري    32

  مركزخوي- دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي
  6797  مديريت دولتي    32
  6795  كتابداري    32
  6792  حسابداري    32
  6794  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6793  شيمي  محض  32
  6796  مديريت بازرگاني    32

  مركزماكو-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6799  مديريت دولتي    32
  6798  مديريت بازرگاني    32

  مركزمهاباد-ايجان غربي دانشگاه پيام نوراذرب
  6803  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6802  شيمي  محض  32
  6801  شيمي  كاربردي  32
  6800  حسابداري    32
  6805  مديريت صنعتي    32
  6804  مديريت بازرگاني    32

  مركزمياندواب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6810  مديريت دولتي    32
  6809  مديريت بازرگاني    32
  6806  حسابداري    32
  6808  شيمي  محض  32
  6807  شيمي  كاربردي  32

  مركزنقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6813  مديريت دولتي    32
  6811  شيمي  كاربردي  32
  6812  مديريت بازرگاني    32

  واحدپيرانشهر-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6814  مديريت بازرگاني    32

  واحدتكاب-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6816  مديريت دولتي    32
  6815  مديريت بازرگاني    32

  واحدشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6817  حسابداري    32
  6819  مديريت صنعتي    32
  6818  مديريت بازرگاني    32

  ورقواحدفير-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6820  مديريت جهانگردي    32

  واحدقره ضياالدين-م نوراذربايجان غربي دانشگاه پيا
  6822  مديريت دولتي    32
  6821  مديريت بازرگاني    32
  6823  مديريت صنعتي    32

  مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6828  مديريت جهانگردي    32
  6825  شيمي  محض  32
  6824  حسابداري    32
  6826  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6829  مديريت دولتي    32
  6827  مديريت بازرگاني    32
  6830  مديريت صنعتي    32

  مركزخلخال-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6834  مديريت دولتي    32
  6833  مديريت بازرگاني    32
  6832  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6831  حسابداري    32

  مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6837  ولتيمديريت د    32
  6836  مديريت بازرگاني    32
  6835  حسابداري    32

  مركزمشكين شهر-يام نوراردبيل دانشگاه پ
  6841  مديريت دولتي    32
  6839  مديريت بازرگاني    32
  6840  مديريت جهانگردي    32
  6838  حسابداري    32

  / رضي/واحدارشق -دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6843  مديريت دولتي    32
  6842  بداريحسا    32

  واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6844  مديريت بازرگاني    32

  واحدپارس اباد-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6845  حسابداري    32
  6846  تصاديعلوم اق  اقتصادنظري  32
  6847  مديريت بازرگاني    32

  واحدتازه كندانگوت-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6849  مديريت بازرگاني    32
  6848  حسابداري    32

  واحدسرعين-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6851  مديريت جهانگردي    32
  6850  حسابداري    32

  واحدنمين-راردبيل دانشگاه پيام نو
  6852  مديريت بازرگاني    32

  واحدنير-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6853  حسابداري    32
  6854  مديريت بازرگاني    32

  واحدهير-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6856  مديريت بازرگاني    32
  6855  حسابداري    32

  مركزاراك- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7880  مديريت جهانگردي    32
  7878  كتابداري    32
  7879  مديريت بازرگاني    32
  7874  حسابداري    32
  7877  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7876  شيمي  محض  32
  7875  شيمي  كاربردي  32
  7881  مديريت صنعتي    32

  مركزخمين- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7886  مديريت دولتي    32
  7883  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7885  مديريت جهانگردي    32
  7884  مديريت بازرگاني    32
  7882  حسابداري    32
  7887  مديريت صنعتي    32

  مركزدليجان- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7893  مديريت دولتي    32
  7891  علوم اقتصادي  ظرياقتصادن  32
  7892  مديريت بازرگاني    32
  7889  شيمي  كاربردي  32
  7890  شيمي  محض  32
  7888  حسابداري    32
  7894  مديريت صنعتي    32

  مركزساوه- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7898  مديريت دولتي    32
  7896  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7895  حسابداري    32
  7897  مديريت بازرگاني    32
  7899  مديريت صنعتي    32

  مركزشازند- راستان مركزي دانشگاه پيام نو
  7903  مديريت دولتي    32
  7901  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7900  حسابداري    32
  7902  مديريت بازرگاني    32
  7904  مديريت صنعتي    32

  واحداشتيان- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7905  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7906  مديريت بازرگاني    32

  واحدتفرش- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7908  تصاديعلوم اق  اقتصادنظري  32
  7907  حسابداري    32
  7911  مديريت صنعتي    32
  7909  مديريت بازرگاني    32
  7910  مديريت دولتي    32

  / نوبران/واحدغرق اباد- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7914  مديريت جهانگردي    32
  7912  حسابداري    32
  7913  يمديريت بازرگان    32
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  واحدفرمهين- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7919  مديريت دولتي    32
  7918   جهانگرديمديريت    32
  7917  مديريت بازرگاني    32
  7915  حسابداري    32
  7916  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7920  مديريت صنعتي    32

  / چهارچشمه/واحدقورچي باشي - دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7921  مديريت بازرگاني    32

  واحدكميجان- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7923  مديريت بازرگاني    32
  7922  حسابداري    32

  واحدمحالت- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7925  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7924  حسابداري    32
  7926  مديريت بازرگاني    32
  7928  مديريت صنعتي    32
  7927  مديريت دولتي    32

  واحدميالجرد- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  7929  حسابداري    32
  7930  مديريت بازرگاني    32

  مركزاران وبيدگل- اصفهان دانشگاه پيام نور
  6860  مديريت دولتي    32
  6857  حسابداري    32
  6858  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6859  مديريت بازرگاني    32

  مركزاردستان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6863  مديريت بازرگاني    32
  6861  ابداريحس    32
  6862  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6864  مديريت صنعتي    32

  مركزاصفهان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6872  مديريت دولتي    32
  6869  كتابداري    32
  6871  مديريت جهانگردي    32
  6870  مديريت بازرگاني    32
  6868  اقتصاديعلوم   اقتصادنظري  32
  6865  حسابداري    32
  6867  شيمي  محض  32
  6866  شيمي  كاربردي  32
  6873  مديريت صنعتي    32

  مركزتيران- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6878  مديريت دولتي    32
  6877  مديريت جهانگردي    32
  6875  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6874  حسابداري    32
  6876  مديريت بازرگاني    32
  6879  مديريت صنعتي    32

  مركزخوانسار- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6882  مديريت دولتي    32
  6880  كتابداري    32
  6881  مديريت بازرگاني    32

  مركززرين شهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6885  مديريت دولتي    32
  6883  حسابداري    32
  6884  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  مركزسميرم- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6887  كتابداري    32
  6886  حسابداري    32

  مركزشاهين شهر- نوراصفهان دانشگاه پيام 
  6893  مديريت جهانگردي    32
  6892  مديريت بازرگاني    32
  6888  حسابداري    32
  6891  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6890  شيمي  محض  32
  6889  شيمي  كاربردي  32
  6894  مديريت صنعتي    32

  ركزشهرضام- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6899  مديريت دولتي    32
  6897  كتابداري    32
  6898  مديريت بازرگاني    32
  6895  حسابداري    32
  6896  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6900  مديريت صنعتي    32

  مركزفريدون شهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6904  مديريت دولتي    32
  6902  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6901  حسابداري    32
  6905  مديريت صنعتي    32
  6903  يت بازرگانيمدير    32

  

  مركزكوهپايه- دانشگاه پيام نوراصفهان 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6909  مديريت بازرگاني    32
  6906  حسابداري    32
  6908  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6907  شيمي  كاربردي  32
  6910  مديريت صنعتي    32

  مركزگلپايگان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6913  مديريت دولتي    32
  6911  حسابداري    32
  6912  شيمي  محض  32
  6914  مديريت صنعتي    32

  مركزنايين- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6917  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6919  مديريت جهانگردي    32
  6918  مديريت بازرگاني    32
  6916  شيمي  كاربردي  32
  6915  حسابداري    32

  مركزنجف اباد- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6923  مديريت دولتي    32
  6922  مديريت بازرگاني    32
  6920  حسابداري    32
  6921  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6924  مديريت صنعتي    32

  مركزنطنز- شگاه پيام نوراصفهان دان
  6927  كتابداري    32
  6928  مديريت بازرگاني    32
  6925  حسابداري    32
  6926  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6929  مديريت دولتي    32

  مركزوزوان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6932  ت دولتيمديري    32
  6930  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6931  مديريت بازرگاني    32

  واحدباغ شادزاينده رود- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6934  مديريت دولتي    32
  6933  حسابداري    32
  6935  مديريت صنعتي    32

  واحدباغبهادران- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6936  مديريت جهانگردي    32

  واحدبرزك- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6938  مديريت دولتي    32
  6937  مديريت بازرگاني    32
  6939  مديريت صنعتي    32

  واحدبهارستان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6941  مديريت صنعتي    32
  6940  مديريت بازرگاني    32

  واحدبوئين ومياندشت- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6944  مديريت دولتي    32
  6943  مديريت جهانگردي    32
  6942  مديريت بازرگاني    32

  واحدچادگان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6946  مديريت دولتي    32
  6945  مديريت بازرگاني    32
  6947  مديريت صنعتي    32

  قويهواحدحسن ابادجر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6948  حسابداري    32

  واحدخميني شهر- صفهان دانشگاه پيام نورا
  6950  مديريت جهانگردي    32
  6949  مديريت بازرگاني    32

  واحدخور- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6951  حسابداري    32
  6952  مديريت بازرگاني    32
  6953  مديريت صنعتي    32

  واحدخوراسگان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6957  مديريت جهانگردي    32
  6955  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6954  حسابداري    32
  6956  مديريت بازرگاني    32
  6958  مديريت صنعتي    32

  واحدداران- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6959  حسابداري    32

  واحددهاقان-  دانشگاه پيام نوراصفهان
  6962  مديريت جهانگردي    32
  6961  مديريت بازرگاني    32
  6960  حسابداري    32

  واحددهق- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6964  مديريت جهانگردي    32
  6963  حسابداري    32
  6965  مديريت صنعتي    32

  واحددولت اباد- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6968  ازرگانيمديريت ب    32
  6967  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6966  حسابداري    32
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  واحدفالورجان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  6969  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6970  مديريت صنعتي    32

  واحدفوالدشهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6971  مديريت صنعتي    32

  واحدقمصر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6973  مديريت جهانگردي    32
  6972  حسابداري    32

  واحدكاشان- اه پيام نوراصفهان دانشگ
  6974  مديريت جهانگردي    32

  واحدگز- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6975  مديريت دولتي    32

  واحدمباركه- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6976  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6977  مديريت بازرگاني    32
  6978  مديريت صنعتي    32

  واحدهرند- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6981  مديريت دولتي    32
  6980  مديريت جهانگردي    32
  6979  حسابداري    32

  واحدورزنه- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6983  مديريت دولتي    32
  6982  مديريت بازرگاني    32
  6984  مديريت صنعتي    32

  مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم 
  6988  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  6990  مديريت جهانگردي    32
  6989  مديريت بازرگاني    32
  6985  حسابداري    32
  6986  شيمي  يكاربرد  32
  6987  شيمي  محض  32
  6991  مديريت دولتي    32
  6992  مديريت صنعتي    32

   تحت نظارتي واحددولت-  المي مركز ا- الميور استان ا ناميدانشگاه پ
  7015  مديريت جهانگردي    32
  7013  حسابداري    32
  7014  مديريت بازرگاني    32

  مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم 
  6994  مديريت بازرگاني    32
  6993  حسابداري    32

  واحدابدانان-دانشگاه پيام نورايالم 
  6995  حسابداري    32
  6996  مديريت بازرگاني    32

  واحدايوان-دانشگاه پيام نورايالم 
  6998  مديريت دولتي    32
  6999  صنعتيمديريت     32
  6997  مديريت بازرگاني    32

  واحدبدره-دانشگاه پيام نورايالم 
  7000  حسابداري    32
  7001  مديريت صنعتي    32

  واحدچوار-دانشگاه پيام نورايالم 
  7003  مديريت جهانگردي    32
  7002  حسابداري    32

   شهرواحددره-دانشگاه پيام نورايالم 
  7005  مديريت جهانگردي    32
  7004  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7006  مديريت صنعتي    32

  واحدسرابله-دانشگاه پيام نورايالم 
  7009  مديريت دولتي    32
  7007  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7008  انيمديريت بازرگ    32

  واحدمهران-دانشگاه پيام نورايالم 
  7011  مديريت دولتي    32
  7010  مديريت بازرگاني    32

  واحدموسيان-دانشگاه پيام نورايالم 
  7012  مديريت دولتي    32

  مركزبرازجان- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7017  ولتيمديريت د    32
  7016  مديريت بازرگاني    32

  مركزبوشهر- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7024  مديريت دولتي    32
  7023  مديريت جهانگردي    32
  7021  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7022  مديريت بازرگاني    32
  7018  حسابداري    32
  7020  شيمي  محض  32
  7019  شيمي  كاربردي  32
  7025  مديريت صنعتي    32

  احداهرمو- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7027  مديريت بازرگاني    32
  7026  حسابداري    32

  واحدبندردير- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7028  مديريت صنعتي    32

  واحدبندرديلم- دانشگاه پيام نوربوشهر
كد   نام رشته  ايشگر  ظرفيت

  رشته
  7029  مديريت دولتي    32

  واحدبندركنگان- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7034  مديريت دولتي    32
  7033  مديريت بازرگاني    32
  7031  شيمي  كاربردي  32
  7030  حسابداري    32
  7032  شيمي  محض  32
  7035  مديريت صنعتي    32

  واحدبندرگناوه- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7038  مديريت دولتي    32
  7036  حسابداري    32
  7037  مديريت بازرگاني    32

  واحدجم- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7039  حسابداري    32
  7040  مديريت صنعتي    32

  واحدخورموج- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7042  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7041  شيمي  كاربردي  32
  7043  مديريت صنعتي    32

  واحدشبانكاره- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7044  حسابداري    32

  واحدعسلويه- دانشگاه پيام نوربوشهر
  7045  حسابداري    32
  7047  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7046  شيمي  كاربردي  32
  7048  مديريت بازرگاني    32
  7049  مديريت صنعتي    32

  مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  7052  كتابداري    32
  7051  علوم اقتصادي  تصادنظرياق  32
  7050  حسابداري    32

  مركزتهران-دانشگاه پيام نورتهران 
  7060  مديريت دولتي    32
  7059  مديريت جهانگردي    32
  7058  مديريت بازرگاني    32
  7057  كتابداري    32
  7053  حسابداري    32
  7056  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7054  شيمي  كاربردي  32
  7055  شيمي  محض  32
  7061  مديريت صنعتي    32

  مركزورامين-ان دانشگاه پيام نورتهر
  7067  مديريت جهانگردي    32
  7064  شيمي  محض  32
  7062  حسابداري    32
  7065  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7063  شيمي  كاربردي  32
  7068  مديريت دولتي    32
  7066  مديريت بازرگاني    32
  7069  مديريت صنعتي    32

  واحداسالمشهر-دانشگاه پيام نورتهران 
  7070  حسابداري    32
  7071  مديريت بازرگاني    32

  واحداشتهارد-دانشگاه پيام نورتهران 
  7073  مديريت صنعتي    32
  7072  مديريت دولتي    32

  واحدباقرشهر-دانشگاه پيام نورتهران 
  7074  حسابداري    32
  7076  مديريت صنعتي    32
  7075  مديريت بازرگاني    32

  واحدبومهن-دانشگاه پيام نورتهران 
  7077  حسابداري    32

  واحدپرند-دانشگاه پيام نورتهران 
  7078  حسابداري    32
  7079  مديريت بازرگاني    32

  واحدجاجرود-دانشگاه پيام نورتهران 
  7081  مديريت دولتي    32
  7080  مديريت بازرگاني    32

  اردانگهواحدچه-دانشگاه پيام نورتهران 
  7082  مديريت صنعتي    32

  واحدحسن اباد-ام نورتهران دانشگاه پي
  7086  مديريت دولتي    32
  7083  حسابداري    32
  7084  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7087  مديريت صنعتي    32
  7085  مديريت بازرگاني    32

  واحددماوند-دانشگاه پيام نورتهران 
  7092  ت دولتيمديري    32
  7088  حسابداري    32
  7090  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7089  شيمي  محض  32
  7091  مديريت بازرگاني    32
  7093  مديريت صنعتي    32
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  رباط كريمواحد-دانشگاه پيام نورتهران 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7094  حسابداري    32

  واحدرودبارقصران-دانشگاه پيام نورتهران 
  7096  مديريت جهانگردي    32
  7095  مديريت بازرگاني    32

  واحدرودهن-دانشگاه پيام نورتهران 
  7097  حسابداري    32
  7098  ت جهانگرديمديري    32
  7099  مديريت صنعتي    32

  واحدري-دانشگاه پيام نورتهران 
  7100  حسابداري    32
  7101  مديريت بازرگاني    32
  7102  مديريت صنعتي    32

  واحدشهرجديدپرديس-دانشگاه پيام نورتهران 
  7104  مديريت جهانگردي    32
  7103  مديريت بازرگاني    32
  7105  مديريت صنعتي    32

  واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران 
  7107  مديريت بازرگاني    32
  7106  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7108  مديريت صنعتي    32

  واحدصفادشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  7110  ت دولتيمديري    32
  7109  حسابداري    32

  واحدطالقان-دانشگاه پيام نورتهران 
  7111  مديريت جهانگردي    32
  7112  مديريت دولتي    32

  واحدفرديس-دانشگاه پيام نورتهران 
  7113  حسابداري    32
  7114  مديريت بازرگاني    32
  7115  مديريت صنعتي    32

  واحدكرج-دانشگاه پيام نورتهران 
  7121  مديريت جهانگردي    32
  7120  مديريت بازرگاني    32
  7116  حسابداري    32
  7119  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7117  شيمي  كاربردي  32
  7118  شيمي  محض  32
  7122  مديريت دولتي    32
  7123  مديريت صنعتي    32

  واحدگرمدره-دانشگاه پيام نورتهران 
  7125  مديريت دولتي    32
  7126  مديريت صنعتي    32
  7124  مديريت بازرگاني    32

  رباط كريمواحدگلستان -دانشگاه پيام نورتهران 
  7127  حسابداري    32

  واحدلواسانات-دانشگاه پيام نورتهران 
  7128  مديريت جهانگردي    32

  واحدماهدشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  7129  داريحساب    32
  7130  مديريت صنعتي    32

  واحدمالرد-دانشگاه پيام نورتهران 
  7132  مديريت دولتي    32
  7131  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  رباط كريمواحدنسيم شهر-دانشگاه پيام نورتهران 
  7134  مديريت بازرگاني    32
  7133  حسابداري    32

  واحدنظراباد-ه پيام نورتهران دانشگا
  7135  مديريت بازرگاني    32

  واحدهشتگرد-دانشگاه پيام نورتهران 
  7138  مديريت دولتي    32
  7137  مديريت بازرگاني    32
  7136  حسابداري    32
  7139  مديريت صنعتي    32

  مركزبروجن-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7142  مديريت دولتي    32
  7141  مديريت جهانگردي    32
  7140  شيمي  كاربردي  32
  7143  مديريت صنعتي    32

  مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7149  مديريت جهانگردي    32
  7145  شيمي  كاربردي  32
  7146  شيمي  محض  32
  7147  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7144  حسابداري    32
  7148  مديريت بازرگاني    32
  7150  مديريت دولتي    32
  7151  مديريت صنعتي    32

  مركزفارسان- دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري
  7155  مديريت جهانگردي    32
  7153  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7154  مديريت بازرگاني    32
  7152  حسابداري    32

  واحداردل-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7156  حسابداري    32

  واحدبلداجي-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7158  مديريت دولتي    32
  7157  حسابداري    32

  واحدجونقان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7159  مديريت بازرگاني    32

  واحدسامان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7160  حسابداري    32
  7161  مديريت صنعتي    32

  واحدفرخ شهر-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7162  حسابداري    32

  واحدگندمان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  7163  حسابداري    32
  7164  مديريت بازرگاني    32

  مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7173  مديريت دولتي    32
  7172  مديريت جهانگردي    32
  7170  كتابداري    32
  7165  حسابداري    32
  7166  شيمي  كاربردي  32
  7168  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7167  شيمي  محض  32
  7171  انيمديريت بازرگ    32
  7174  مديريت صنعتي    32

  مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7175  حسابداري    32
  7176  مديريت بازرگاني    32
  7177  مديريت صنعتي    32

  هواحداسدي-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7179  مديريت دولتي    32
  7178  حسابداري    32

  واحدخضري دشت بياض-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7180  حسابداري    32
  7181  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7182  مديريت بازرگاني    32
  7183  مديريت صنعتي    32

  واحدزهان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7184  حسابداري    32
  7185  مديريت بازرگاني    32
  7186  مديريت دولتي    32
  7187  مديريت صنعتي    32

  واحدسرايان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7190  مديريت دولتي    32
  7188  حسابداري    32
  7189  مديريت بازرگاني    32

  واحدنهبندان-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  7192  مديريت بازرگاني    32
  7191  حسابداري    32

  مركزتربت حيدريه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7199  مديريت دولتي    32
  7196  كتابداري    32
  7198  مديريت جهانگردي    32
  7197  مديريت بازرگاني    32
  7193  حسابداري    32
  7194  شيمي  محض  32
  7195  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7200  مديريت صنعتي    32

  مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7206  مديريت دولتي    32
  7203  كتابداري    32
  7205  مديريت جهانگردي    32
  7204  مديريت بازرگاني    32
  7201  حسابداري    32
  7202  صاديعلوم اقت  اقتصادنظري  32

  مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7207  حسابداري    32
  7210  مديريت جهانگردي    32
  7208  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7209  مديريت بازرگاني    32

  مركزفريمان-ضوي دانشگاه پيام نورخراسان ر
  7214  مديريت بازرگاني    32
  7212  شيمي  كاربردي  32
  7213  شيمي  محض  32
  7211  حسابداري    32
  7215  مديريت صنعتي    32

  مركزقوچان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7216  حسابداري    32
  7217  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7218  مديريت بازرگاني    32
  7219  مديريت صنعتي    32
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  مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7223  مديريت جهانگردي    32
  7221  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7222  مديريت بازرگاني    32
  7220  حسابداري    32
  7224  مديريت دولتي    32

  مركزگناباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7230  مديريت دولتي    32
  7229  مديريت جهانگردي    32
  7228  مديريت بازرگاني    32
  7225  حسابداري    32
  7226  شيمي  ربرديكا  32
  7227  ميشي  محض  32
  7231  مديريت صنعتي    32

  مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7238  مديريت جهانگردي    32
  7236  كتابداري    32
  7235  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7237  مديريت بازرگاني    32
  7232  حسابداري    32
  7233  شيمي  كاربردي  32
  7234  شيمي  محض  32
  7240  مديريت صنعتي    32
  7239  مديريت دولتي    32

   تحت نظارتي واحددولت- مركزمشهد - ي نور استان خراسان رضواميدانشگاه پ
  7288  مديريت جهانگردي    32

  مركزنيشابور- رضوي دانشگاه پيام نورخراسان
  7244  مديريت جهانگردي    32
  7242  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7241  حسابداري    32
  7243  مديريت بازرگاني    32
  7245  مديريت صنعتي    32

  واحدبجستان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7247  ريت بازرگانيمدي    32
  7246  حسابداري    32

  واحدبشرويه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7249  مديريت جهانگردي    32
  7248  حسابداري    32

  واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7251  مديريت بازرگاني    32
  7250  حسابداري    32
  7252  مديريت دولتي    32

  واحدتربت جام-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7255  مديريت جهانگردي    32
  7254  مديريت بازرگاني    32
  7253  حسابداري    32
  7256  مديريت صنعتي    32

  واحدجغتاي-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7257  ابداريحس    32

  نقاب-واحدجوين -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7261  مديريت دولتي    32
  7260  مديريت جهانگردي    32
  7259  مديريت بازرگاني    32
  7258  حسابداري    32
  7262  مديريت صنعتي    32

  واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7263  حسابداري    32
  7264  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7265  مديريت بازرگاني    32
  7266  مديريت صنعتي    32

  واحدخرو-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7267  حسابداري    32
  7268  مديريت صنعتي    32

  واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7269  حسابداري    32

  واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7273  مديريت بازرگاني    32
  7272  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7270  شيمي  كاربردي  32
  7271  شيمي  محض  32
  7274  مديريت دولتي    32

  واحدزبرخان بقدمگاه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7275  مديريت بازرگاني    32
  7276  مديريت جهانگردي    32
  7277  مديريت صنعتي    32

  واحدسرخس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7279  شيمي  كاربردي  32
  7278  حسابداري    32
  7281  مديريت صنعتي    32
  7280  مديريت بازرگاني    32

  واحدسرواليت-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  7282  حسابداري    32

  

  ابادواحدعشق -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7284  مديريت جهانگردي    32
  7283  مديريت بازرگاني    32

  واحدفيروزه-ي دانشگاه پيام نورخراسان رضو
  7285  مديريت دولتي    32

  فيض اباد-واحدمه والت -گاه پيام نورخراسان رضوي دانش
  7286  حسابداري    32
  7287  مديريت بازرگاني    32

  مركزبجنورد-ن شمالي دانشگاه پيام نورخراسا
  7295  مديريت دولتي    32
  7294  مديريت جهانگردي    32
  7293  مديريت بازرگاني    32
  7289  حسابداري    32
  7292  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7291  شيمي  محض  32
  7290  شيمي  كاربردي  32
  7296  مديريت صنعتي    32

  واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  7298  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7297  حسابداري    32
  7299  مديريت بازرگاني    32
  7300  مديريت دولتي    32
  7301  مديريت صنعتي    32

  واحداشخانه-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  7304  مديريت دولتي    32
  7302  حسابداري    32
  7303  مديريت بازرگاني    32

  واحدجاجرم-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  7305  حسابداري    32
  7306  مديريت بازرگاني    32

  واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  7307  حسابداري    32
  7308  مديريت بازرگاني    32
  7309  نعتيمديريت ص    32

  مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7314  مديريت جهانگردي    32
  7313  مديريت بازرگاني    32
  7312  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7310  حسابداري    32
  7311  شيمي  كاربردي  32
  7315  مديريت صنعتي    32

  مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7322  مديريت دولتي    32
  7321  مديريت جهانگردي    32
  7320  مديريت بازرگاني    32
  7319  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7316  حسابداري    32
  7317  شيمي  كاربردي  32
  7318  شيمي  محض  32
  7323  مديريت صنعتي    32

  مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7327   دولتيمديريت    32
  7326  مديريت بازرگاني    32
  7324  شيمي  كاربردي  32
  7325  شيمي  محض  32
  7328  مديريت صنعتي    32

  مركزبهبهان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7330  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7331  مديريت بازرگاني    32
  7329  حسابداري    32
  7332  مديريت صنعتي    32

  مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7335  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7333  شيمي  كاربردي  32
  7334  شيمي  محض  32

  مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7340  مديريت دولتي    32
  7338  كتابداري    32
  7336  حسابداري    32
  7337  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7339  مديريت بازرگاني    32

  مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7346  مديريت دولتي    32
  7345  مديريت جهانگردي    32
  7341  حسابداري    32
  7343  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7342  شيمي  كاربردي  32
  7344  مديريت بازرگاني    32
  7347  مديريت صنعتي    32

  مركزسوسنگرد-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7349  مديريت بازرگاني    32
  7348  حسابداري    32
  7350  مديريت دولتي    32
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  مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
كد   رشتهنام   گرايش  ظرفيت

  رشته
  7351  حسابداري    32

  واحداغاجاري-يام نورخوزستان دانشگاه پ
  7352  حسابداري    32

  واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7353  حسابداري    32
  7354  مديريت بازرگاني    32
  7355  مديريت صنعتي    32

  واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7356  حسابداري    32

  واحدايذه-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7359  مديريت دولتي    32
  7357  حسابداري    32
  7358  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7360  مديريت صنعتي    32

  واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7361  حسابداري    32
  7362  مديريت بازرگاني    32

  واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7364  مديريت جهانگردي    32
  7363  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7365  مديريت صنعتي    32

  وشواحدش-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7370  مديريت دولتي    32
  7369  مديريت جهانگردي    32
  7368  مديريت بازرگاني    32
  7367  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7366  حسابداري    32

  واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7372  كتابداري    32
  7371  حسابداري    32
  7373  مديريت صنعتي    32

  ندواحدگتو-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7376  مديريت جهانگردي    32
  7374  حسابداري    32
  7377  مديريت صنعتي    32
  7375  ت بازرگانيمديري    32

  واحدماهشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7380  مديريت جهانگردي    32
  7378  حسابداري    32
  7379  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7381  مديريت صنعتي    32

  واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7385  مديريت دولتي    32
  7383  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7382  حسابداري    32
  7386  مديريت صنعتي    32
  7384  مديريت بازرگاني    32

  واحدهنديجان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  7388  رديمديريت جهانگ    32
  7387  مديريت بازرگاني    32
  7389  مديريت صنعتي    32

  مركزابهر-ه پيام نورزنجان دانشگا
  7395  مديريت دولتي    32
  7390  حسابداري    32
  7394  مديريت جهانگردي    32
  7391  شيمي  كاربردي  32
  7392  شيمي  محض  32
  7393  مديريت بازرگاني    32

  مركززنجان-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7402  مديريت دولتي    32
  7401  مديريت جهانگردي    32
  7396  حسابداري    32
  7399  علوم اقتصادي  ظرياقتصادن  32
  7397  شيمي  كاربردي  32
  7398  شيمي  محض  32
  7403  مديريت صنعتي    32
  7400  مديريت بازرگاني    32

  مركزقيدار-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7407  مديريت دولتي    32
  7404  حسابداري    32
  7405  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7406  مديريت بازرگاني    32

  واحدايجرود-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7408  حسابداري    32

  واحدخرمدره-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7409  حسابداري    32
  7410  مديريت بازرگاني    32

  واحدسلطانيه-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7411  حسابداري    32
  7412  مديريت جهانگردي    32
  7413  مديريت صنعتي    32

  

  /اب بر/واحدطارم -ن دانشگاه پيام نورزنجا
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7414  حسابداري    32

  واحدماه نشان-دانشگاه پيام نورزنجان 
  7415  مديريت بازرگاني    32
  7416  مديريت دولتي    32

  مركزدامغان-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7420  مديريت دولتي    32
  7419  مديريت جهانگردي    32
  7418  مديريت بازرگاني    32
  7417  حسابداري    32

  مركزسمنان-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7424  مديريت جهانگردي    32
  7421  ابداريحس    32
  7422  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7425  مديريت دولتي    32
  7423  مديريت بازرگاني    32
  7426  مديريت صنعتي    32

  مركزشاهرود-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7429  مديريت دولتي    32
  7428  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7427  اريحسابد    32

  مركزگرمسار-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7430  حسابداري    32
  7433  مديريت جهانگردي    32
  7432  مديريت بازرگاني    32
  7431  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7434  مديريت دولتي    32
  7435  مديريت صنعتي    32

  واحدايوانكي-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7437  مديريت دولتي    32
  7436  يريت بازرگانيمد    32
  7438  مديريت صنعتي    32

  واحدمجن-دانشگاه پيام نورسمنان 
  7440  مديريت جهانگردي    32
  7439  مديريت بازرگاني    32

  مركزايرانشهر- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7443  مديريت دولتي    32
  7441  حسابداري    32
  7442  مديريت بازرگاني    32

  مركزچابهار- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7446  مديريت دولتي    32
  7445  مديريت بازرگاني    32
  7444  حسابداري    32

  مركززابل- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7448  مديريت بازرگاني    32
  7447  حسابداري    32

  مركززاهدان- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7456  مديريت دولتي    32
  7452  لوم اقتصاديع  اقتصادنظري  32
  7453  كتابداري    32
  7455  مديريت جهانگردي    32
  7454  مديريت بازرگاني    32
  7449  حسابداري    32
  7451  شيمي  محض  32
  7450  شيمي  كاربردي  32
  7457  مديريت صنعتي    32

  واحدخاش- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7458  حسابداري    32
  7459  مديريت بازرگاني    32
  7460  مديريت دولتي    32

  واحدراسك- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7462  مديريت دولتي    32
  7461  مديريت بازرگاني    32

  واحدسراوان- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7465  مديريت دولتي    32
  7464  مديريت جهانگردي    32
  7463  يت بازرگانيمدير    32
  7466  مديريت صنعتي    32

  واحدسيب وسوران- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  7468  مديريت دولتي    32
  7467  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7469  مديريت صنعتي    32

  واحدنيك شهر- يام نورسيستان وبلوچستان دانشگاه پ
  7471  مديريت دولتي    32
  7470  مديريت بازرگاني    32
  7472  مديريت صنعتي    32

  مركزاباده-دانشگاه پيام نورفارس 
  7477  مديريت دولتي    32
  7473  حسابداري    32
  7476  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7474  شيمي  كاربردي  32
  7475  شيمي  محض  32
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  مركزاستهبان-دانشگاه پيام نورفارس 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7478  شيمي  كاربردي  32
  7479  مديريت بازرگاني    32
  7480  مديريت صنعتي    32

  مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس 
  7484  مديريت دولتي    32
  7483  مديريت جهانگردي    32
  7482  مديريت بازرگاني    32
  7481  حسابداري    32
  7485  مديريت صنعتي    32

  مركزبوانات-دانشگاه پيام نورفارس 
  7486  مديريت بازرگاني    32

  مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس 
  7493  مديريت دولتي    32
  7491  كتابداري    32
  7492  مديريت بازرگاني    32
  7489  شيمي  محض  32
  7488  شيمي  كاربردي  32
  7487  حسابداري    32
  7490  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7494  مديريت صنعتي    32

  مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس 
  7495  مديريت بازرگاني    32

  مركزداراب-فارس دانشگاه پيام نور
  7498  مديريت دولتي    32
  7497  كتابداري    32
  7496  حسابداري    32
  7499  مديريت صنعتي    32

  مركزشيراز-دانشگاه پيام نورفارس 
  7503  كتابداري    32
  7505  مديريت جهانگردي    32
  7504  مديريت بازرگاني    32
  7500  حسابداري    32
  7502  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7501  شيمي  كاربردي  32
  7507  مديريت صنعتي    32
  7506  مديريت دولتي    32

   تحت نظارتي واحددولت-  رازي مركز ش- نور استان فارس اميدانشگاه پ
  7559  مديريت بازرگاني    32

  مركزفسا-دانشگاه پيام نورفارس 
  7511  ت جهانگرديمديري    32
  7510  مديريت بازرگاني    32
  7509  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7508  حسابداري    32

  مركزفيروزاباد-دانشگاه پيام نورفارس 
  7515  مديريت دولتي    32
  7513  كتابداري    32
  7514  مديريت بازرگاني    32
  7512  حسابداري    32
  7516  مديريت صنعتي    32

  مركزكازرون-دانشگاه پيام نورفارس 
  7520  مديريت دولتي    32
  7518  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7517  حسابداري    32
  7519  مديريت بازرگاني    32
  7521  مديريت صنعتي    32

  مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس 
  7526  مديريت دولتي    32
  7524  صاديعلوم اقت  اقتصادنظري  32
  7523  شيمي  كاربردي  32
  7522  حسابداري    32
  7525  مديريت بازرگاني    32
  7527  مديريت صنعتي    32

  مركزنورابادممسني-دانشگاه پيام نورفارس 
  7531  مديريت دولتي    32
  7528  حسابداري    32
  7529  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7530  مديريت بازرگاني    32

  واحداباده طشك-دانشگاه پيام نورفارس 
  7532  حسابداري    32
  7533  مديريت صنعتي    32

  واحدارسنجان-گاه پيام نورفارس دانش
  7534  مديريت دولتي    32

  واحداقليد-دانشگاه پيام نورفارس 
  7535  مديريت بازرگاني    32

  رميواحدب-دانشگاه پيام نورفارس 
  7536  مديريت بازرگاني    32

  واحدخاوران-دانشگاه پيام نورفارس 
  7538  مديريت جهانگردي    32
  7537  مديريت بازرگاني    32
  7540  مديريت صنعتي    32
  7539  مديريت دولتي    32

  

  واحدخنج-دانشگاه پيام نورفارس 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7542  مديريت جهانگردي    32
  7541  مديريت بازرگاني    32

  واحدزاهدشهر-دانشگاه پيام نورفارس 
  7543  مديريت صنعتي    32

  واحدسروستان-دانشگاه پيام نورفارس 
  7544  حسابداري    32
  7545  مديريت صنعتي    32

  واحدسعادت شهر-دانشگاه پيام نورفارس 
  7546  مديريت جهانگردي    32

  واحدششده وقره بالغ-دانشگاه پيام نورفارس 
  7547  حسابداري    32
  7548  مديريت بازرگاني    32

  واحدصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس 
  7549  حسابداري    32
  7550  مديريت بازرگاني    32

  واحدالر-دانشگاه پيام نورفارس 
  7551  مديريت بازرگاني    32

  واحدمرودشت-دانشگاه پيام نورفارس 
  7554  مديريت دولتي    32
  7553  يت جهانگرديمدير    32
  7552  حسابداري    32

  واحدني ريز-دانشگاه پيام نورفارس 
  7556  مديريت دولتي    32
  7555  حسابداري    32

  واحدكوار-دانشگاه پيام نورفارس 
  7558  مديريت جهانگردي    32
  7557  مديريت بازرگاني    32

  ركزبويين زهرام-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7564  مديريت دولتي    32
  7560  حسابداري    32
  7561  شيمي    32
  7562  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7563  مديريت بازرگاني    32

  مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7565  حسابداري    32
  7566  كتابداري    32
  7567  مديريت بازرگاني    32
  7568  مديريت دولتي    32

  مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7569  حسابداري    32
  7571  علوم اقتصادي  دنظرياقتصا  32
  7573  مديريت جهانگردي    32
  7572  مديريت بازرگاني    32
  7570  شيمي  كاربردي  32
  7574  مديريت دولتي    32
  7575  مديريت صنعتي    32

  واحدابيك-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7576  مديريت دولتي    32

  واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7578  مديريت بازرگاني    32
  7577  حسابداري    32
  7579  يت صنعتيمدير    32

  واحددانسفهان-دانشگاه پيام نورقزوين 
  7580  مديريت جهانگردي    32
  7581  مديريت صنعتي    32

  مركزقم-دانشگاه پيام نورقم 
  7588  مديريت دولتي    32
  7585  كتابداري    32
  7587  مديريت جهانگردي    32
  7586  مديريت بازرگاني    32
  7584  علوم اقتصادي  رياقتصادنظ  32
  7582  حسابداري    32
  7583  شيمي  كاربردي  32
  7589  مديريت صنعتي    32

  واحدجعفريه-اه پيام نورقم دانشگ
  7590  حسابداري    32

  واحدكهك-دانشگاه پيام نورقم 
  7591  حسابداري    32

  مركزبيجار-دانشگاه پيام نوركردستان 
  7592  حسابداري    32
  7593  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7595  مديريت دولتي    32
  7594  مديريت بازرگاني    32

  مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان 
  7597  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7596  حسابداري    32
  7599  مديريت جهانگردي    32
  7598  مديريت بازرگاني    32
  7601  مديريت صنعتي    32
  7600  مديريت دولتي    32
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  مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7602  مديريت بازرگاني    32
  7603  مديريت دولتي    32

  واحدبانه-دانشگاه پيام نوركردستان 
  7604  حسابداري    32
  7605  مديريت بازرگاني    32

  واحدديواندره-دانشگاه پيام نوركردستان 
  7609  مديريت دولتي    32
  7608  مديريت جهانگردي    32
  7606  حسابداري    32
  7610  مديريت صنعتي    32
  7607  مديريت بازرگاني    32

  واحدسقز-ستان دانشگاه پيام نوركرد
  7614  مديريت جهانگردي    32
  7613  مديريت بازرگاني    32
  7611  حسابداري    32
  7612  شيمي  كاربردي  32
  7615  مديريت دولتي    32

  واحدقروه-دانشگاه پيام نوركردستان 
  7616  حسابداري    32
  7617  مديريت بازرگاني    32
  7618  مديريت دولتي    32

  زبافتمرك-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7620  مديريت بازرگاني    32
  7619  حسابداري    32
  7621  مديريت دولتي    32

  مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7627  مديريت دولتي    32
  7624  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7622  حسابداري    32
  7626  مديريت جهانگردي    32
  7625  مديريت بازرگاني    32
  7623  شيمي  كاربردي  32

  مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7630  مديريت دولتي    32
  7628  حسابداري    32
  7629  يت بازرگانيمدير    32
  7631  مديريت صنعتي    32

  مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7637  مديريت دولتي    32
  7633  حسابداري    32
  7635  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7634  شيمي  محض  32
  7632  حسابداري    32
  7636  مديريت بازرگاني    32
  7638  مديريت صنعتي    32

  مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7643  كتابداري    32
  7645  مديريت جهانگردي    32
  7639  حسابداري    32
  7642  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7641  شيمي  محض  32
  7640  شيمي  كاربردي  32
  7646  مديريت دولتي    32
  7644  مديريت بازرگاني    32
  7647  مديريت صنعتي    32

  واحدانار-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7648  حسابداري    32
  7649  مديريت بازرگاني    32
  7650  مديريت دولتي    32

  واحدباغين-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7652  ت جهانگرديمديري    32
  7651  حسابداري    32
  7653  مديريت صنعتي    32

  واحدبردسير-ه پيام نوركرمان دانشگا
  7656  مديريت دولتي    32
  7654  حسابداري    32
  7655  مديريت بازرگاني    32

  واحدجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7657  حسابداري    32
  7658  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7659  ازرگانيمديريت ب    32
  7660  مديريت دولتي    32

  واحدراور-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7661  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7662  مديريت بازرگاني    32

  واحدراين-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7663  مديريت بازرگاني    32
  7664  مديريت دولتي    32

  واحدزرند-ام نوركرمان دانشگاه پي
  7665  حسابداري    32
  7666  مديريت بازرگاني    32

  

  واحدزنگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7668  شيمي  محض  32
  7667  شيمي  كاربردي  32

  واحدشهربابك-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7671  مديريت دولتي    32
  7669  حسابداري    32
  7670  مديريت بازرگاني    32

  واحدعنبراباد-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7672  مديريت بازرگاني    32

  واحدكشكوييه-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7673  مديريت بازرگاني    32

  واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7674  مديريت بازرگاني    32

  واحدگلباف-دانشگاه پيام نوركرمان 
  7675  مديريت دولتي    32

  مركزاسالم ابادغرب- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7677  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7676  شيمي  محض  32
  7678  مديريت دولتي    32

  مركزسنقر- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7680  شيمي  كاربردي  32
  7679  حسابداري    32
  7681  مديريت بازرگاني    32

  مركزكرمانشاه- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7688  مديريت دولتي    32
  7687  مديريت جهانگردي    32
  7685  كتابداري    32
  7682  حسابداري    32
  7684  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7683  شيمي  كاربردي  32
  7689  مديريت صنعتي    32
  7686  مديريت بازرگاني    32

  واحدپاوه- م نوركرمانشاه دانشگاه پيا
  7691  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7690  حسابداري    32
  7693  مديريت دولتي    32
  7692  مديريت بازرگاني    32
  7694  مديريت صنعتي    32

  واحدسرپل ذهاب- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7695  ديريت بازرگانيم    32

  واحدقصرشيرين- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7696  شيمي  كاربردي  32
  7697  مديريت بازرگاني    32

  واحدكنگاور- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7700  ت دولتيمديري    32
  7699  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7698  حسابداري    32

  واحدگيالنغرب- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7701  حسابداري    32
  7703  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7702  شيمي  محض  32

  واحدهرسين- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  7704  حسابداري    32
  7705  مديريت بازرگاني    32
  7706  مديريت صنعتي    32

  مركزدوگنبدان-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  7712  مديريت دولتي    32
  7709  تصاديعلوم اق  اقتصادنظري  32
  7707  حسابداري    32
  7710  مديريت بازرگاني    32
  7711  مديريت جهانگردي    32
  7708  شيمي  كاربردي  32

  مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  7716  مديريت جهانگردي    32
  7715  مديريت بازرگاني    32
  7713  حسابداري    32
  7714  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7717  مديريت صنعتي    32

  واحددهدشت-اه پيام نوركهگيلويه وبويراحمددانشگ
  7718  حسابداري    32

  واحدسي سخت-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  7719  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  مركزبندرتركمن- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7724  مديريت دولتي    32
  7721  كتابداري    32
  7723  مديريت جهانگردي    32
  7720  حسابداري    32
  7722  مديريت بازرگاني    32
  7725  مديريت صنعتي    32

  مركزگرگان- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7730  مديريت دولتي    32
  7726  حسابداري    32
  7729  مديريت جهانگردي    32
  7727  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7728  مديريت بازرگاني    32
  7731  مديريت صنعتي    32
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  مركزگنبدكاووس- دانشگاه پيام نورگلستان 
كد   نام رشته  گرايش  ظرفيت

  رشته
  7732  حسابداري    32
  7733  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7735  مديريت دولتي    32
  7736  مديريت صنعتي    32
  7734  مديريت بازرگاني    32

  واحداق قال- نورگلستان دانشگاه پيام 
  7741  مديريت دولتي    32
  7740  مديريت جهانگردي    32
  7739  مديريت بازرگاني    32
  7738  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7737  حسابداري    32
  7742  مديريت صنعتي    32

  واحدبندرگز- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7743  مديريت دولتي    32

  واحدعلي ابادكتول- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7748  مديريت دولتي    32
  7747  مديريت جهانگردي    32
  7746  مديريت بازرگاني    32
  7745  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7744  حسابداري    32
  7749  نعتيمديريت ص    32

  واحدكردكوي- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7751  مديريت جهانگردي    32
  7750  مديريت بازرگاني    32

  واحدكالله- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7752  صاديعلوم اقت  اقتصادنظري  32

  واحدگاليكش- دانشگاه پيام نورگلستان 
  7755  مديريت جهانگردي    32
  7754  مديريت بازرگاني    32
  7753  حسابداري    32

  مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7758  مديريت دولتي    32
  7756  حسابداري    32
  7757  شيمي  كاربردي  32

  مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7763  مديريت دولتي    32
  7762  مديريت جهانگردي    32
  7760  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7759  حسابداري    32
  7761  مديريت بازرگاني    32
  7764  مديريت صنعتي    32

  مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7767  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7765  حسابداري    32
  7768  مديريت بازرگاني    32
  7766  شيمي  كاربردي  32
  7769  مديريت دولتي    32

  مركزصومعه سرا-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7771  كتابداري    32
  7770  حسابداري    32
  7772  مديريت بازرگاني    32

  واحداستارا-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7773  حسابداري    32
  7774  مديريت بازرگاني    32

  واحدبندرانزلي-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7776  مديريت بازرگاني    32
  7775  حسابداري    32

  واحدرضوانشهر-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7777  مديريت جهانگردي    32

  واحدفومن-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7778  مديريت جهانگردي    32

  واحدالهيجان-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7781  مديريت دولتي    32
  7779  حسابداري    32
  7780  مديريت بازرگاني    32

  واحدلنگرود-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7782  حسابداري    32
  7783  مديريت جهانگردي    32

  واحدمنجيل-دانشگاه پيام نورگيالن 
  7787  مديريت دولتي    32
  7785  مديريت بازرگاني    32
  7786  مديريت جهانگردي    32
  7784  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  مركزالشتر- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7790  مديريت دولتي    32
  7788  حسابداري    32
  7789  مديريت بازرگاني    32

  مركزاليگودرز- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7794  مديريت دولتي    32
  7793  ديريت جهانگرديم    32
  7791  حسابداري    32
  7792  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7795  مديريت صنعتي    32

  مركزبروجرد- دانشگاه پيام نورلرستان 
  كدرشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  7796  حسابداري    32
  7797  مديريت بازرگاني    32

  مركزخرم اباد- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7804  مديريت دولتي    32
  7803  مديريت جهانگردي    32
  7799  شيمي  كاربردي  32
  7801  م اقتصاديعلو  اقتصادنظري  32
  7798  حسابداري    32
  7800  شيمي  محض  32
  7805  مديريت صنعتي    32
  7802  مديريت بازرگاني    32

  واحددورود- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7808  مديريت جهانگردي    32
  7806  حسابداري    32
  7807  مديريت بازرگاني    32

  واحدكوهدشت- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7812  مديريت دولتي    32
  7811  مديريت بازرگاني    32
  7809  حسابداري    32
  7810  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  واحدنوراباددلفان- دانشگاه پيام نورلرستان 
  7814  مديريت جهانگردي    32
  7813  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7815  مديريت صنعتي    32

  مركزامل-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7819  مديريت جهانگردي    32
  7816  حسابداري    32
  7817  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7818  مديريت بازرگاني    32
  7820  مديريت دولتي    32

  مركزبابل-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7824  مديريت دولتي    32
  7823  مديريت بازرگاني    32
  7821  حسابداري    32
  7822  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7825  مديريت صنعتي    32

  مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7832  مديريت دولتي    32
  7830  كتابداري    32
  7826  حسابداري    32
  7829  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7827  شيمي  ديكاربر  32
  7828  شيمي  محض  32
  7831  مديريت بازرگاني    32
  7833  مديريت صنعتي    32

  مركزتنكابن-ام نورمازندران دانشگاه پي
  7834  كتابداري    32
  7835  مديريت بازرگاني    32

  مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7840  مديريت دولتي    32
  7839  مديريت جهانگردي    32
  7837  علوم اقتصادي  ظرياقتصادن  32
  7836  حسابداري    32
  7841  مديريت صنعتي    32
  7838  مديريت بازرگاني    32

  مركزساري-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7849  مديريت دولتي    32
  7848  مديريت جهانگردي    32
  7846  كتابداري    32
  7845  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7843  شيمي  كاربردي  32
  7842  حسابداري    32
  7844  شيمي  محض  32
  7850  مديريت صنعتي    32
  7847  مديريت بازرگاني    32

   تحت نظارتي واحددولت-  ي مركز سار- نور استان مازندران اميدانشگاه پ
  7873  مديريت جهانگردي    32
  7871  حسابداري    32
  7872  رگانيمديريت باز    32

  واحدپل سفيد-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7851  حسابداري    32
  7852  مديريت بازرگاني    32

  واحدرينه-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7857  مديريت دولتي    32
  7856  مديريت جهانگردي    32
  7853  حسابداري    32
  7854  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7855  مديريت بازرگاني    32

  واحدزيراب-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7859  مديريت جهانگردي    32
  7858  مديريت بازرگاني    32
  7860  مديريت دولتي    32
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  واحدقائم شهر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  كدرشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  7862  مديريت بازرگاني    32
  7861  حسابداري    32

  واحدكله بست-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7863  حسابداري    32
  7864  مديريت بازرگاني    32
  7865  مديريت صنعتي    32

  واحدمحموداباد-انشگاه پيام نورمازندران د
  7867  كتابداري    32
  7869  مديريت جهانگردي    32
  7866  حسابداري    32
  7868  مديريت بازرگاني    32

  واحدنوشهر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  7870  مديريت جهانگردي    32

  مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7934  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7937  مديريت دولتي    32
  7936  مديريت جهانگردي    32
  7931  حسابداري    32
  7932  شيمي  كاربردي  32
  7933  شيمي  محض  32
  7935  مديريت بازرگاني    32
  7938  تيمديريت صنع    32

  مركزبندرلنگه-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7940  مديريت بازرگاني    32
  7939  حسابداري    32

  مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7942  مديريت بازرگاني    32
  7941  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  واحدابوموسي-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7944  مديريت جهانگردي    32
  7943  مديريت بازرگاني    32

  واحدبستك-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7947  مديريت دولتي    32
  7945  حسابداري    32
  7946  مديريت بازرگاني    32

  واحدبندرجاسك-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7949  مديريت بازرگاني    32
  7948  حسابداري    32

  واحدبندرخمير-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7952  مديريت دولتي    32
  7950  حسابداري    32
  7951  مديريت بازرگاني    32

  واحدحاجي اباد-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7954  مديريت دولتي    32
  7953  مديريت بازرگاني    32

  واحدسيريك-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7955  مديريت بازرگاني    32

  واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7959  انگرديمديريت جه    32
  7958  مديريت بازرگاني    32
  7956  حسابداري    32
  7957  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7960  مديريت صنعتي    32

  واحدكيش-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7963  مديريت جهانگردي    32
  7962  مديريت بازرگاني    32
  7961   اقتصاديعلوم  اقتصادنظري  32

  واحدگاوبندي-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  7965  مديريت بازرگاني    32
  7964  حسابداري    32

  مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7966  حسابداري    32
  7967  شيمي  محض  32
  7969  مديريت دولتي    32
  7968  مديريت بازرگاني    32

  مركزتويسركان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7972  مديريت بازرگاني    32
  7971  شيمي  كاربردي  32
  7970  حسابداري    32

  مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7976  مديريت دولتي    32
  7975  مديريت جهانگردي    32
  7973  حسابداري    32
  7974  مديريت بازرگاني    32

  كزماليرمر-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7979  كتابداري    32
  7978  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7977  حسابداري    32
  7981  مديريت صنعتي    32
  7980  مديريت بازرگاني    32

  مركزنهاوند-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7985  مديريت دولتي    32
  7984  مديريت بازرگاني    32
  7982  حسابداري    32
  7983  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32

  مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7992  مديريت دولتي    32
  7991  مديريت جهانگردي    32
  7986  حسابداري    32
  7989  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7988  شيمي  محض  32
  7987  شيمي  كاربردي  32
  7990  مديريت بازرگاني    32
  7993  مديريت صنعتي    32

  

   تحت نظارتي واحددولت- مركز همدان - نور استان همدان اميدانشگاه پ
  كدرشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  8013  مديريت جهانگردي    32
  8011  حسابداري    32
  8012  مديريت بازرگاني    32

  واحدبهار-دانشگاه پيام نورهمدان 
  7996  مديريت دولتي    32
  7994  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7995  مديريت بازرگاني    32
  7997  مديريت صنعتي    32

  واحدرزن-مدان دانشگاه پيام نوره
  8002  مديريت دولتي    32
  8000  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  7999  شيمي  كاربردي  32
  7998  حسابداري    32
  8001  مديريت بازرگاني    32

  واحدصالح اباد-دانشگاه پيام نورهمدان 
  8004  مديريت دولتي    32
  8003  مديريت بازرگاني    32

  واحدفامنين-دانشگاه پيام نورهمدان 
  8006  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8005  حسابداري    32
  8008  مديريت دولتي    32
  8007  مديريت بازرگاني    32

  واحدقهاوند-دانشگاه پيام نورهمدان 
  8009  حسابداري    32

  واحداللجين-دانشگاه پيام نورهمدان 
  8010  مديريت جهانگردي    32

  مركزاردكان-دانشگاه پيام نوريزد
  8018  مديريت دولتي    32
  8017  مديريت جهانگردي    32
  8016  مديريت بازرگاني    32
  8015  شيمي  محض  32
  8014  حسابداري    32
  8019  مديريت صنعتي    32

  مركزبافق-دانشگاه پيام نوريزد
  8023  مديريت دولتي    32
  8020  حسابداري    32
  8022  مديريت جهانگردي    32
  8021  انيمديريت بازرگ    32
  8024  مديريت صنعتي    32

  مركزتفت-دانشگاه پيام نوريزد
  8028  مديريت بازرگاني    32
  8029  مديريت جهانگردي    32
  8027  كتابداري    32
  8026  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8025  حسابداري    32
  8030  مديريت دولتي    32
  8031  مديريت صنعتي    32

  مركزرضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نوريزد
  8036  مديريت دولتي    32
  8032  حسابداري    32
  8035  مديريت جهانگردي    32
  8034  مديريت بازرگاني    32
  8033  شيمي  كاربردي  32
  8037  مديريت صنعتي    32

  مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد
  8042  مديريت دولتي    32
  8041  مديريت جهانگردي    32
  8040  مديريت بازرگاني    32
  8039  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8038  حسابداري    32
  8043  مديريت صنعتي    32

  مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد
  8050  يريت دولتيمد    32
  8044  حسابداري    32
  8049  مديريت جهانگردي    32
  8048  مديريت بازرگاني    32
  8046  شيمي  محض  32
  8047  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8045  شيمي  كاربردي  32
  8051  مديريت صنعتي    32

  واحدابركوه-دانشگاه پيام نوريزد
  8055  مديريت دولتي    32
  8054  مديريت جهانگردي    32
  8053  مديريت بازرگاني    32
  8052  حسابداري    32
  8056  نعتيمديريت ص    32

  واحدزارچ-دانشگاه پيام نوريزد
  8057  مديريت صنعتي    32

  واحدطبس-دانشگاه پيام نوريزد
  8062  مديريت دولتي    32
  8061  مديريت جهانگردي    32
  8058  حسابداري    32
  8059  شيمي  كاربردي  32
  8063  مديريت صنعتي    32
  8060  مديريت بازرگاني    32

  واحدميبد-دانشگاه پيام نوريزد
  8066  مديريت بازرگاني    32
  8067  نگرديمديريت جها    32
  8064  حسابداري    32
  8065  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8068  مديريت دولتي    32
  8069  مديريت صنعتي    32

  هاي ازمون محوردانشگاه پيام نور كانون* 
  8071  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  32
  8073  مديريت جهانگردي    32
  8072  ت بازرگانيمديري    32
  8070  حسابداري    32
  8074  مديريت دولتي    32
  8075  مديريت صنعتي    32

 نـور بـه شـرح فـوق در هـر رشـته       هاي آزمون محور دانـشگاه پيـام       هاي اعالم شده در كانون      ظرفيت* 
ها بطور جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و داوطلبان با توجه به اسـتان                 تحصيلي براي هر يك از استان     

  .توانند نسبت به انتخاب آنها در صورت عالقمندي اقدام نمايند اقامت خود مي
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  قسمت دوم  
  )علوم تجربي (2نور به تفكيك مراكز در گروه آزمايشي  هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته

از شـرايط و ضـوابط پـذيرش        ) علوم تجربي  (2نور در گروه آزمايشي       هاي تحصيلي دانشگاه پيام     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :ذكر خيلي مهم  ت
  .نور مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند دانشجو در دانشگاه پيام

  مركزبناب- ربايجان شرقي دانشگاه پيام نوراذ
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4001  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزتبريز- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4002  زمين شناسي كاربردي    32
  4003  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4004  زيست شناسي  عمومي  32
  4005  زمين شناسي    32
  4006  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4007  سي اب وخاكمهند    32
  4008  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزشبستر- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4009  زمين شناسي    32

  مركزمراغه- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4010  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4011  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزمرند- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4012  زيست شناسي  عمومي  32
  4013  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزميانه- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4014  اربرديزمين شناسي ك    32

  واحدبنيس- دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  4015  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4016  زيست شناسي  عمومي  32
  4017  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4018  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدعجب شير- نوراذربايجان شرقي دانشگاه پيام 
  4019  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4020  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدكليبر- بايجان شرقي دانشگاه پيام نوراذر
  4021  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4022  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدملكان- يام نوراذربايجان شرقي دانشگاه پ
  4023  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  4024  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4025  زمين شناسي كاربردي    32
  4026  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4027  زيست شناسي  عمومي  32
  4028  زمين شناسي    32
  4029  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4030  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزخوي-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  4031  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4032  زمين شناسي كاربردي    32
  4033  زيست شناسي  عمومي  32
  4034  زمين شناسي    32
  4035  مهندسي اب وخاك    32

  مركزنقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  4036  زمين شناسي كاربردي    32
  4037  زيست شناسي  عمومي  32

  واحداشنويه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  4038  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  واحدشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  4039  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4040  زمين شناسي كاربردي    32
  4041  زيست شناسي  عمومي  32
  4042  زمين شناسي    32
  4043  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4044  مهندسي اب وخاك    32
  4045  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  4046  زمين شناسي كاربردي    32
  4047  زيست شناسي  عمومي  32
  4048  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزگرمي-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  4049  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزمشكين شهر-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  4050  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدبيله سوار-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  4051  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدگيوي-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  4052  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزاردستان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4053  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  مركزاصفهان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4054  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4055  زيست شناسي  عمومي  32
  4056  مين شناسيز    32
  4057  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  

  مركزتيران- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4058  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركززرين شهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4059  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزسميرم- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4060  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4061  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزشاهين شهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4062  زمين شناسي كاربردي    32
  4063  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزشهرضا- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4064  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزفريدون شهر- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4065  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4066  زيست شناسي  عمومي  32
  4067  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزگلپايگان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4068  ديزمين شناسي كاربر    32
  4069  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4070  زيست شناسي  عمومي  32
  4071  زمين شناسي    32
  4072  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4073  مهندسي اب وخاك    32

  مركزنجف اباد- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4074  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزنطنز- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4075  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزوزوان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4076  زمين شناسي    32

  واحدپيربكران- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4077  مهندسي اب وخاك    32

  واحددهاقان- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4078  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4079  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4080  مهندسي اب وخاك    32
  4081  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدزواره- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4082  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدورزنه- دانشگاه پيام نوراصفهان 
  4083  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم 
  4084  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4085  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4086  زيست شناسي  عمومي  32
  4087  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4088  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4089  مهندسي اب وخاك    32
  4090  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدبدره-دانشگاه پيام نورايالم 
  4091  زيست شناسي  عمومي  32

  واحدچوار-دانشگاه پيام نورايالم 
  4092  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم 
  4093  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدموسيان-ام نورايالم دانشگاه پي
  4094  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزبوشهر- دانشگاه پيام نوربوشهر
  4095  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4096  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4097  زيست شناسي  عمومي  32
  4098  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4099  دسي مديريت واباداني روستاهامهن    32
  4100  مهندسي اب وخاك    32
  4101  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدبندرگناوه- دانشگاه پيام نوربوشهر
  4102  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4103  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزپاكدشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  4104  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4105  زيست شناسي  عمومي  32
  4106  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4107  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4108  مهندسي اب وخاك    32

  مركزتهران-دانشگاه پيام نورتهران 
  4109  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4110  زمين شناسي كاربردي    32
  4111  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4112  زيست شناسي  عمومي  32
  4113  زمين شناسي    32
  4114  مهندسي علوم كشاورزي    32
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  مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4115  زمين شناسي كاربردي    32
  4116  زمين شناسي    32

  واحدابسرد-دانشگاه پيام نورتهران 
  4117  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحداشتهارد-دانشگاه پيام نورتهران 
  4118  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  رشهرواحدباق-دانشگاه پيام نورتهران 
  4119  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدبومهن-دانشگاه پيام نورتهران 
  4120  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4121  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدچهاردانگه-ام نورتهران دانشگاه پي
  4122  مهندسي اب وخاك    32

  واحدحسن اباد-دانشگاه پيام نورتهران 
  4123  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدرودبارقصران-دانشگاه پيام نورتهران 
  4124  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4125  مهندسي اب وخاك    32

  واحدرودهن-دانشگاه پيام نورتهران 
  4126  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4127  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4128  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4129  مهندسي اب وخاك    32

  واحدري-دانشگاه پيام نورتهران 
  4130  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدشهرجديدپرديس-دانشگاه پيام نورتهران 
  4131  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4132  مهندسي اب وخاك    32
  4133  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران 
  4134  زمين شناسي كاربردي    32

  واحدطالقان-دانشگاه پيام نورتهران 
  4135  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4136  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدفيروزكوه-دانشگاه پيام نورتهران 
  4137  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدكرج-دانشگاه پيام نورتهران 
  4138  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4139  زمين شناسي كاربردي    32
  4140  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4141  زيست شناسي  عمومي  32
  4142  زمين شناسي    32
  4143  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4144  مهندسي اب وخاك    32

  رباط كريمواحدگلستان -دانشگاه پيام نورتهران 
  4145  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  اساناتواحدلو-دانشگاه پيام نورتهران 
  4146  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4147  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4148  مهندسي اب وخاك    32
  4149  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدماهدشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  4150  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزبروجن-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4152  زمين شناسي كاربردي    32

  مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4153  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4154  زمين شناسي كاربردي    32
  4155  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4156  اسيزيست شن  عمومي  32
  4157  زمين شناسي    32
  4158  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4159  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4160  مهندسي اب وخاك    32
  4161  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزفارسان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4162  مهندسي اب وخاك    32

  واحدبلداجي-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4163  مهندسي اب وخاك    32

  واحدجونقان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4164  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4165  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدفرخ شهر-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4166  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4167  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدگندمان-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  4168  مهندسي علوم كشاورزي    32

  جندمركزبير-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  4169  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4170  زمين شناسي كاربردي    32
  4171  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4172  زيست شناسي  عمومي  32
  4173  زمين شناسي    32
  4174  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4175  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4176  مهندسي اب وخاك    32

  

  مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4177  زيست شناسي  عمومي  32
  4178  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحداسديه-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  4179  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدنهبندان-رخراسان جنوبي دانشگاه پيام نو
  4180  زمين شناسي كاربردي    32
  4181  زمين شناسي    32

  مركزتربت حيدريه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4182  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4183  زيست شناسي  عمومي  32
  4184  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4185  زمين شناسي كاربردي    32
  4186  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4187  دسي اب وخاكمهن    32

  مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4188  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4189  زيست شناسي  عمومي  32
  4190  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزقوچان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4191  زمين شناسي كاربردي    32

  مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4192  ي روستاهامهندسي مديريت وابادان    32
  4193  مهندسي اب وخاك    32

  مركزگناباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4194  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4195  يزمين شناسي كاربرد    32
  4196  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4197  زيست شناسي  عمومي  32
  4198  زمين شناسي    32
  4199  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4200  سي مديريت واباداني روستاهامهند    32
  4201  مهندسي اب وخاك    32
  4202  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزنيشابور-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4203  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4204  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4205  مهندسي اب وخاك    32

  واحدبجستان-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4206  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدبشرويه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4207  زيست شناسي  عمومي  32
  4208  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4209  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4210  مهندسي اب وخاك    32
  4211  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدتايباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4212  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  نقاب-واحدجوين -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4213  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4214  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4215  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4216  مهندسي اب وخاك    32
  4217  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4218  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4219  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدخواف-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4220  زمين شناسي كاربردي    32

  واحددرگز-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4221  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4222  زيست شناسي  عمومي  32
  4223  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدسرواليت-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4224  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدعشق اباد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4225  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4226  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  فيض اباد-واحدمه والت -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  4227  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  4228  علوم دامي-كشاورزي مهندسي     32
  4229  زمين شناسي كاربردي    32
  4230  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4231  زيست شناسي  عمومي  32
  4232  زمين شناسي    32
  4233  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4234  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4235  مهندسي اب وخاك    32
  4236  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32
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  واحداسفراين-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4237  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدراز-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  4238   داميعلوم-مهندسي كشاورزي     32
  4239  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4240  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4241  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4242  مهندسي اب وخاك    32

  مركزاهواز-ان دانشگاه پيام نورخوزست
  4243  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4244  زمين شناسي كاربردي    32
  4245  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4246  زيست شناسي  عمومي  32
  4247  زمين شناسي    32
  4248  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4249  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4250  مهندسي اب وخاك    32
  4251  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزبندرامام خميني-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4252  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4253  مهندسي اب وخاك    32
  4254  محيطزيست-منابع طبيعي -زي مهندسي كشاور    32

  مركزبهبهان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4255  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4256  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4257  زيست شناسي  عمومي  32
  4258  زمين شناسي    32
  4259  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4260  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4261  مهندسي اب وخاك    32
  4262  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4263  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4264  مهندسي اب وخاك    32

  مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4265  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4266  زيست شناسي  عمومي  32
  4267  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزسوسنگرد-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4268  يريت واباداني روستاهامهندسي مد    32

  مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4269  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4270   روستاهامهندسي مديريت واباداني    32
  4271  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحداغاجاري-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4272  اداني روستاهامهندسي مديريت واب    32

  واحدالوان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4273  مهندسي اب وخاك    32

  واحداميديه-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4274  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4275  باداني روستاهامهندسي مديريت وا    32

  قلعه خواجه-واحدانديكا-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4276  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4277  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدباغملك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4278  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4279  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدبستان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4280  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4281  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدتركالكي-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4282  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4283  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدرامشير-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4284  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدشوش-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4285  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4286  مهندسي اب وخاك    32

  واحدشوشتر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4287  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحداللي-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4288  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32

  واحدمسجدسليمان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4289  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4290  زمين شناسي كاربردي    32
  4291  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4292  مهندسي اب وخاك    32
  4293  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدهفتگل-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4294  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  

  مركزابهر-دانشگاه پيام نورزنجان 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4295  زمين شناسي كاربردي    32
  4296  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4297  زيست شناسي  عمومي  32
  4298  زمين شناسي    32
  4299  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4300  مهندسي اب وخاك    32
  4301  محيطزيست-عي منابع طبي-مهندسي كشاورزي     32

  مركززنجان-دانشگاه پيام نورزنجان 
  4302  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4303  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4304  زيست شناسي  عمومي  32
  4305  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4306  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4307  مهندسي اب وخاك    32
  4308  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدسلطانيه-دانشگاه پيام نورزنجان 
  4309  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4310  ديريت واباداني روستاهامهندسي م    32
  4311  مهندسي اب وخاك    32
  4312  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  /اب بر/واحدطارم -دانشگاه پيام نورزنجان 
  4313  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزدامغان-دانشگاه پيام نورسمنان 
  4314  زمين شناسي    32

  مركزشاهرود-دانشگاه پيام نورسمنان 
  4315   روستاهامهندسي مديريت واباداني    32

  مركزگرمسار-دانشگاه پيام نورسمنان 
  4316  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدمجن-دانشگاه پيام نورسمنان 
  4317  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32

  واحدمهدي شهر-دانشگاه پيام نورسمنان 
  4318  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4319  مهندسي اب وخاك    32

  واحدزهك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  4320  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32

  مركزايرانشهر- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  4321  زيست شناسي  عمومي  32

  مركززابل- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  4322  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4323  زيست شناسي  عمومي  32
  4324  سي علوم كشاورزيمهند    32
  4325  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4326  مهندسي اب وخاك    32

  مركززاهدان- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  4327  زمين شناسي كاربردي    32
  4328  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4329  زيست شناسي  عمومي  32
  4330  زمين شناسي    32
  4331  هندسي علوم كشاورزيم    32
  4332  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4333  مهندسي اب وخاك    32
  4334  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدخاش- م نورسيستان وبلوچستان دانشگاه پيا
  4335  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4336  مهندسي اب وخاك    32

  احدراسكو- دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  4337  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزاباده- پيام نورفارس دانشگاه
  4338  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزاستهبان-دانشگاه پيام نورفارس 
  4339  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  مركزاوز-دانشگاه پيام نورفارس 
  4340  زمين شناسي    32

  مركزبوانات-دانشگاه پيام نورفارس 
  4341  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4342  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس 
  4343  زمين شناسي كاربردي    32
  4344  زمين شناسي    32
  4345  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4346  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4347  محيطزيست-منابع طبيعي - مهندسي كشاورزي    32

  مركزخرامه-دانشگاه پيام نورفارس 
  4348  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزداراب-دانشگاه پيام نورفارس 
  4349  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4350  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4351  مهندسي اب وخاك    32

  مركزشيراز-دانشگاه پيام نورفارس 
  4352  زمين شناسي    32

  مركزفسا-دانشگاه پيام نورفارس 
  4353  زيست شناسي  عمومي  32
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  مركزفيروزاباد-دانشگاه پيام نورفارس 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4354  زيست شناسي  عمومي  32
  4355  داني روستاهامهندسي مديريت وابا    32

  مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس 
  4356  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدخاوران-دانشگاه پيام نورفارس 
  4357  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4358  مديريت واباداني روستاهامهندسي     32

  واحدزاهدشهر-دانشگاه پيام نورفارس 
  4359  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4360  زيمهندسي علوم كشاور    32

  واحدمرودشت-دانشگاه پيام نورفارس 
  4361  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزتاكستان-دانشگاه پيام نورقزوين 
  4362  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4363  مهندسي اب وخاك    32

  مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين 
  4364  شيمي  محض  32
  4365  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4366  زمين شناسي كاربردي    32
  4367  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4368  زيست شناسي  عمومي  32
  4369  زمين شناسي    32
  4370  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4371  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4372  مهندسي اب وخاك    32
  4373  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحداوج-دانشگاه پيام نورقزوين 
  4374  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزقم-دانشگاه پيام نورقم 
  4375  زمين شناسي كاربردي    32
  4376  زيست شناسي  عمومي  32
  4377  زمين شناسي    32

  واحدجعفريه-دانشگاه پيام نورقم 
  4378  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحددستجردخلجستان-دانشگاه پيام نورقم 
  4379  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزبيجار-دانشگاه پيام نوركردستان 
  4380  زمين شناسي كاربردي    32
  4381  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4382  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان 
  4383  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4384  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4385  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4386  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4387  مهندسي اب وخاك    32
  4388  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزمريوان-دانشگاه پيام نوركردستان 
  4389  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدسقز-تان دانشگاه پيام نوركردس
  4390  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزبم-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4391  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4392  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4393  زيست شناسي  عمومي  32
  4394  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4395  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4396  مهندسي اب وخاك    32

  مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4397  زيست شناسي  عمومي  32
  4398  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4399  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4400  مهندسي اب وخاك    32
  4401  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  انمركزكرم-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4402  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4403  زمين شناسي كاربردي    32
  4404  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4405  زيست شناسي  عمومي  32
  4406  زمين شناسي    32
  4407  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4408  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4409  مهندسي اب وخاك    32
  4410  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدانار-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4411  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4412  مهندسي اب وخاك    32

  واحدجيرفت-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4413  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4414  رزيمهندسي علوم كشاو    32

  واحدزرند-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4415  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4416  يستمحيطز-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدزنگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4417  زمين شناسي كاربردي    32
  4418  ناسيزيست ش  عمومي  32

  واحدكشكوييه-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4419  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4420  حيطزيستم-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدكهنوج-دانشگاه پيام نوركرمان 
  4421  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  مركزاسالم ابادغرب- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  4422  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4423   شناسيزيست  عمومي  32

  مركزسنقر- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  4424  زمين شناسي كاربردي    32
  4425  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزكرمانشاه- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  4426  زيست شناسي  عمومي  32
  4427  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4428  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدپاوه- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  4429  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4430  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4431  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدقصرشيرين- ه دانشگاه پيام نوركرمانشا
  4432  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدگيالنغرب- دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  4433  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  4434  زيست شناسي  عمومي  32
  4435  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4436  مهندسي اب وخاك    32
  4437  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدليكك-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  4438  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  زگرگانمرك- دانشگاه پيام نورگلستان 
  4439  زمين شناسي كاربردي    32
  4440  زمين شناسي    32
  4441  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4442  سي مديريت واباداني روستاهامهند    32
  4443  مهندسي اب وخاك    32
  4444  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدازادشهر- دانشگاه پيام نورگلستان 
  4445  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4446  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزتالش-دانشگاه پيام نورگيالن 
  4447  زمين شناسي كاربردي    32
  4448  زيست شناسي  عمومي  32
  4449  زمين شناسي    32

  مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن 
  4450  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  واحدمنجيل-دانشگاه پيام نورگيالن 
  4451  زمين شناسي كاربردي    32

  مركزالشتر- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4452  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4453  زمين شناسي كاربردي    32
  4454  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزاليگودرز- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4455  زيست شناسي  عمومي  32
  4456  زمين شناسي    32
  4457  مهندسي اب وخاك    32
  4458  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزپلدختر- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4459  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزخرم اباد- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4460  علوم دامي-شاورزي مهندسي ك    32
  4461  زمين شناسي كاربردي    32
  4462  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4463  زيست شناسي  عمومي  32
  4464  زمين شناسي    32
  4465  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4466  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4467  مهندسي اب وخاك    32
  4468  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدازنا- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4469  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4470  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحددورود- لرستان دانشگاه پيام نور
  4471  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدكوهدشت- دانشگاه پيام نورلرستان 
  4472  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4473  زيست شناسي  عمومي  32
  4474  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4475  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4476  مهندسي اب وخاك    32
  4477  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32
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  مركزبابل-دانشگاه پيام نورمازندران 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4478  زيست شناسي  اهيعلوم گي  32

  مركزرامسر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4479  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  مركزساري-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4480  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4481  زمين شناسي كاربردي    32
  4482  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4483  زيست شناسي  عمومي  32
  4484  زمين شناسي    32
  4485  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4486  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4487  مهندسي اب وخاك    32
  4488  يطزيستمح-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدبندپي غربي-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4489  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4490  محيطزيست-طبيعي منابع -مهندسي كشاورزي     32

  واحدپل سفيد-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4491  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4492  اهامهندسي مديريت واباداني روست    32

  واحدرينه-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4493  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدزيراب-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4494  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدمحموداباد-دانشگاه پيام نورمازندران 
  4495  زيست شناسي  عمومي  32
  4496  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزاراك- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4497  زمين شناسي كاربردي    32
  4498  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4499  زيست شناسي  عمومي  32
  4500  زمين شناسي    32
  4501  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4502  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4503  مهندسي اب وخاك    32
  4504  محيطزيست- طبيعي منابع-مهندسي كشاورزي     32

  مركزخمين- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4505  زمين شناسي كاربردي    32
  4506  اهامهندسي مديريت واباداني روست    32
  4507  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزساوه- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4508  زمين شناسي كاربردي    32
  4509  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4510  زمين شناسي    32

  مركزشازند- تان مركزي دانشگاه پيام نوراس
  4511  زيست شناسي  عمومي  32
  4512  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4513  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدتفرش- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4514  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4515  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدفرمهين- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4516  زمين شناسي كاربردي    32
  4517  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4518  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4519  مهندسي اب وخاك    32
  4520  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدمحالت- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4521  زمين شناسي كاربردي    32
  4522  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4523  زيست شناسي  عمومي  32
  4524  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4525  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4526  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدميالجرد- دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  4527  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4528  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4529  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4530  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4531  زيست شناسي  عمومي  32
  4532  زمين شناسي    32
  4533  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4534  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4535  مهندسي اب وخاك    32
  4536  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزميناب-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4537  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدبندرجاسك-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4538  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدبندرخمير-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4539  زمين شناسي كاربردي    32

  واحدحاجي اباد-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4540  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  4541  محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي     32
  4542  زيست شناسي  علوم گياهي  32

  مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4543  زيست شناسي  عمومي  32
  4544  زمين شناسي    32

  مركزتويسركان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4545  زيست شناسي  عمومي  32

  مركزكبودراهنگ-دانشگاه پيام نورهمدان 
  كد رشته  نام رشته  گرايش  ظرفيت
  4546  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4547  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4548  مهندسي اب وخاك    32
  4549  محيطزيست-منابع طبيعي -زي مهندسي كشاور    32

  مركزمالير-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4550  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزنهاوند-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4551  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4552  زيست شناسي  عمومي  32
  4553  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4554  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4555  زمين شناسي كاربردي    32
  4556  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4557  زيست شناسي  عمومي  32
  4558  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدبهار-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4559  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4560  زمين شناسي كاربردي    32
  4561  زمين شناسي    32
  4562  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4563  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4564  مهندسي اب وخاك    32
  4565  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحددمق-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4566  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدرزن-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4567  زيست شناسي  عمومي  32
  4568  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4569  مهندسي اب وخاك    32

  واحدفامنين-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4570  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32

  واحدقروه درجزين-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4571  مهندسي اب وخاك    32

  واحداللجين-دانشگاه پيام نورهمدان 
  4572  مهندسي علوم كشاورزي    32

  مركزاردكان-دانشگاه پيام نوريزد
  4573  زمين شناسي كاربردي    32
  4574  زمين شناسي    32
  4575  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4576  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4577  مهندسي اب وخاك    32
  4578  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزبافق-نشگاه پيام نوريزددا
  4579  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4580  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4581  مهندسي اب وخاك    32
  4582  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزتفت-دانشگاه پيام نوريزد
  4583  زمين شناسي كاربردي    32
  4584  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4585  زيست شناسي  عمومي  32
  4586  زمين شناسي    32
  4587  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزرضوانشهرصدوق- نوريزددانشگاه پيام
  4588  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4589  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4590  مهندسي اب وخاك    32
  4591  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد
  4592  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4593  مهندسي اب وخاك    32

  مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد
  4594  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4595   شناسي كاربرديزمين    32
  4596  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4597  زيست شناسي  عمومي  32
  4598  زمين شناسي    32
  4599  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4600  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4601  مهندسي اب وخاك    32
  4602  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدابركوه-دانشگاه پيام نوريزد
  4603  مهندسي علوم كشاورزي    32
  4604  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4605  مهندسي اب وخاك    32
  4606  محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي     32

  واحدطبس-دانشگاه پيام نوريزد
  4607  زمين شناسي كاربردي    32

  واحدمروست-دانشگاه پيام نوريزد
  4608  علوم دامي-مهندسي كشاورزي     32
  4609  مهندسي علوم كشاورزي    32

  واحدميبد-دانشگاه پيام نوريزد
  4610  زيست شناسي  علوم گياهي  32
  4611  زيست شناسي  عمومي  32
  4612  مهندسي مديريت واباداني روستاها    32
  4613  مهندسي اب وخاك    32

  هاي ازمون محوردانشگاه پيام نور كانون* 
  4614  يت واباداني روستاهامهندسي مدير    32

نور به شرح فوق در هر رشته تحصيلي براي هر يك  هاي آزمون محور دانشگاه پيام  هاي اعالم شده در كانون ظرفيت* 
تواننـد نـسبت بـه        مـت خـود مـي     ها بطور جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و داوطلبان با توجه به استان اقا                از استان 

  .انتخاب آنها در صورت عالقمندي اقدام نمايند



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي جداول رشته                                       فصل سوم 
 هاي خارجي هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي زبان                                       جدول رشته    فصل هفتم

 96

   
  

  قسمت  سوم 
  واحدهاي مختلف دانشگاه پيام نور كه از چند گروه آزمايشيمتمركز تربيت بدني و علوم ورزشي   تحصيلي نيمه رشته

  . به صورت نيمه متمركز دانشجو مي پذيرند
ي آزمايشي علوم رياضي و فنـي، علـوم تجربـي و علـوم              ها  گروهمندان هريك از      نور در اين قسمت از بين عالقه        نشگاه پيام كليه مراكز آموزشي تحت پوشش دا      -

  .نمايند ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده، اقدام ميها گروهانساني واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين داوطلبان هريك از 
 تربيت بدني و علوم ورزشي به نسبت  ن گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي رشتهبديهي است در زما -

  .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروه در هريك از ،متقاضيان
وابط پذيرش دانـشجو در     شرايط و ض  از  نور    متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام         داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته نيمه        :تذكر خيلي مهم  

نور مندرج در فصل دوم و همچنين از ضوابط رشته تربيت ورزشي و علوم ورزشي منـدرج در فـصل اول ايـن دفترچـه ايـن                             دانشگاه پيام 
  .دفترچه راهنما مطلع گردند

  كد رشته   عنوان رشته  ظرفيت پذيرش  نام مراكز آموزشي
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزبناب-راذربايجان شرقي دانشگاه پيام نو

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزتبريز-قي دانشگاه پيام نوراذربايجان شر
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  زشيتربيت بدني وعلوم ور  32  مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزنقده-غربي دانشگاه پيام نوراذربايجان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزاراك-دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزساوه-دانشگاه پيام نوراستان مركزي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزتيران-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركززرين شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزشهرضا-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزنجف اباد-دانشگاه پيام نوراصفهان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم 
  لوم ورزشيتربيت بدني وع  32  مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزورامين-دانشگاه پيام نورتهران 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزبروجن-ياري دانشگاه پيام نورچهارمحال وبخت
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 

  م ورزشيتربيت بدني وعلو  32  مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحدنهبندان-بي دانشگاه پيام نورخراسان جنو
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزتربت حيدريه-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  زشيتربيت بدني وعلوم ور  32  مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  زاهوازمرك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزخرمشهر-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزدزفول-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزرامهرمز-دانشگاه پيام نورخوزستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركززنجان-دانشگاه پيام نورزنجان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركززاهدان-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزاباده-دانشگاه پيام نورفارس 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزكازرون-اه پيام نورفارس دانشگ

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزالمرد-دانشگاه پيام نورفارس 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحداباده طشك-دانشگاه پيام نورفارس 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزقم-دانشگاه پيام نورقم 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزكرمان-اه پيام نوركرمان دانشگ

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحدزنگي اباد-دانشگاه پيام نوركرمان 
  ي وعلوم ورزشيتربيت بدن  32  مركزاسالم ابادغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزكرمانشاه-دانشگاه پيام نوركرمانشاه 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزياسوج-لويه وبويراحمددانشگاه پيام نوركهگي
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان 
  رزشيتربيت بدني وعلوم و  32  مركزخرم اباد-دانشگاه پيام نورلرستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحدكوهدشت-دانشگاه پيام نورلرستان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحدنوراباددلفان-دانشگاه پيام نورلرستان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزامل-دانشگاه پيام نورمازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزساري-دانشگاه پيام نورمازندران 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزتفت- نوريزددانشگاه پيام

  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد
  تربيت بدني وعلوم ورزشي  32  واحدميبد-دانشگاه پيام نوريزد

8076  
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  )بخش هفتم(
  اولقسمت 

  پذيرند  كه از چند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو مي غيرانتفاعي-غيردولتي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  رشته
ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علـوم تجربـي و           ها  گروه در اين قسمت از بين عالقمندان هر يك از            غيرانتفاعي -غيردولتي  كلية مؤسسات آموزش عالي      -

  .نمايند ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام ميها گروه واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين عالقمندان هر يك از علوم انساني
هاي تحصيلي مربـوط بـه        بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي هر يك از رشته               -

 .يشي ذيربط تقسيم خواهد شدي آزماها گروهنسبت متقاضيان در هر يك از 
) علوم تجربي (2 در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي-غيردولتي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم

ندرج در فصل دوم ايـن  از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات م        
  .دفترچه راهنما مطلع گردند

  
  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات

  دوم
نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  8959  زبان وادبيات عربي    30  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  لمحل تحصيل واقع درشعبه دزفو
  8960  علوم قران وحديث    30  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   محل تحصيل واقع درشعبه دزفول
  9251  زبان وادبيات عربي    ـــ  20   زن  ـــ   كارشناسي  محل تحصيل واقع درشعبه تهران
  9252  فقه وحقوق اسالمي    ـــ  40  ـــ  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درشعبه دزفول

   شهر ري –دانشكده علوم حديث 
  8961  علوم حديث    30  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  

  اصفهان-)غيرانتفاعي(دانشكده معارف قراني 
  8962  تربيت معلم قران مجيد    60  ـــ   40   20   كارشناسي  
  8963  علوم قران وحديث    60  ـــ   40   20  كارشناسي   
  8964  معارف اسالمي وعلوم تربيتي    60  ـــ   40   20  كارشناسي   
  8965  معارف قران مجيد    60  ـــ   40   20  كارشناسي   
  8966  كارداني تربيت معلم قران مجيد    100  ـــ   70   30  كارداني   

  مشهد-)ع (دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا
  8967  حسابداري    60  ـــ   24   36   كارشناسي  
  8968  كتابداري    60  ـــ   24   36   كارشناسي  
  8969  مديريت بازرگاني    60  ـــ   24   36  كارشناسي   
  8970  مديريت صنعتي    60  ـــ   24   36  كارشناسي   
  8971  مديريت مالي    60  ـــ   24   36  كارشناسي   

  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
  8972  مديريت اموربانكي    45  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  با همكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان
  8973  مديريت بازرگاني    45  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   با همكاري دانشگاه سيستان وبلوچستان

  اصفهان-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
  8974  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8975  مديريت جهانگردي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8976  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 
  8977  حسابداري    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8978  روانشناسي  باليني  50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8979  مديريت صنعتي    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8980  مديريت فرهنگي هنري    50  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا  

  قم-)ره(دانشگاه غيرانتفاعي مفيد
  8981  حقوق    30  30   زن  مرد   كارشناسي  
  8982  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  30  30  زن   مرد  كارشناسي   
  8983  علوم اقتصادي  اقتصادپول وبانكداري  30  30  زن   مرد  كارشناسي   
  8984  علوم اقتصادي  اقتصادنظري  30  30  زن   مرد  كارشناسي   
  8985  علوم سياسي    30  30  زن   مرد  كارشناسي   
  8986  فلسفه    30  30  زن   مرد  كارشناسي   

   ـ واحد كاشمرموسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
  8987  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  محل تحصيل واقع درواحد كاشمر
  8988  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد كاشمر

  ساري-موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 
  8989  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  8990  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  8991  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  8992  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان 
  8993  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8994  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  8995  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  8996  يريت صنعتي كاربرديكارداني مد    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد
ــص  ــل تح ــران و  ليمح ــران در ته  دخت

   باشديپسران دماوند م
  8997  حسابداري    60  ـــ   30   30   كارشناسي

ــص  ــل تح ــران و  ليمح ــران در ته  دخت
   باشديپسران دماوند م

  8998  مديريت بازرگاني    60  ـــ   30   30  كارشناسي 
ــص  ــل تح ــران و  ليمح ــران در ته  دخت

   باشديپسران دماوند م
  8999  يمديريت صنعت    60  ـــ   30   30  كارشناسي 

محــل تحــصيل بــرادران واقــع درواحــد 
  دماوند

  9000  مديريت كسب وكارهاي كوچك    60  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي 

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي اسوه 
  9001  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ   زن  مرد   دانيكار  

  9002  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   مديريت هتلداري-مديريت جهانگردي
  زوينق-موسسه غيرانتفاعي البرز

  9003  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9004   كاربرديكارداني مديريت صنعتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير
  9005  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9006  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  تهران-نورطوبي /مجازي /موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي 
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  9007  مديريت مالي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  فهاناص-موسسه غيرانتفاعي المهدي 

  9008  مديريت اموربانكي    60  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  9009  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   
  9010  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   ـــ  كارداني   
  9011  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   ـــ  كارداني   

  همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند
  9012  كارداني اموربانكي    50  ـــ   زن  مرد   اردانيك  
  9013  كارداني حسابداري    50  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  موسسه غيرانتفاعي امل
  9014  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  /فوالدشهر/اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين 
  9015  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9016  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9017  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9018  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند
  9019  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9020  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه 
  9021  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9022  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9023  صنعتي كاربرديكارداني مديريت     100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر
  9024  مديريت جهانگردي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9025  مديريت دولتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9026  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9027  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9028  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9029  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود
  9030  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9031  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9032  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9033  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9034  ديكارداني مديريت صنعتي كاربر    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  بابلسر-موسسه غيرانتفاعي پارسا
  9035  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس
  9036  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9037  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  قزوين-موسسه غيرانتفاعي پژوهش صنايع ايران 
  9038  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9039  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  گلپايگان-موسسه غيرانتفاعي پيام 
  9040  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  موسسه غيرانتفاعي تاكستان
  9041  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9042  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  رشت-عي جابرابن حيان موسسه غيرانتفا
  9043  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

   يزد-سسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهيمو
محل تحصيل واقع در شهرستان اشكذر       

  يزد
  9044  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي

محل تحصيل واقع در شهرستان اشكذر       
  يزد

  9045  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
  9046  مديريت مالي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع دريزد

محل تحصيل واقع در شهرستان اشكذر       
  يزد

  9047  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني 
 شهرستان اشكذر   محل تحصيل واقع در   

  يزد
  9048  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني 

  خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
  9049  روانشناسي  باليني  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  يزد-موسسه غيرانتفاعي جواد
  9050  حسابداري    30  30   زن  مرد   كارشناسي  
  9051  مديريت صنعتي    30  30  زن   مرد  كارشناسي   
  9052  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9053  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    50  50  زن   مرد  كارداني   

  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ
  9054  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي 
  9055  روانشناسي  باليني  50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9056  مديريت بازرگاني    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9057  مديريت صنعتي    50  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  گرگان-موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
  9058  كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9059  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9060  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9061  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9062  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد   كارداني  

  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان 
  9063  اموربيمهكارداني     100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9064  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر
  9065  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
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  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام 
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  تهرش

  9066  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران 

  9067  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9068  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  رداني كا  

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
  9069  سابداريكارداني ح    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9070  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9071  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  بابل-موسسه غيرانتفاعي راه دانش 
  9072  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9073  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9074  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9075  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9076  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال 
  9077  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9078  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9079  ي مديريت صنعتي كاربرديكاردان    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  ساري-موسسه غيرانتفاعي راهيان نور
  9080  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9081  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
  9082  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   ردانيكا  

  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا
  9083  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9084  علوم اقتصادي  اقتصادپول وبانكداري  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9085  علوم اقتصادي  اقتصادصنعتي  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9086  ديريت بازرگانيم    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9087  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9088  مديريت مالي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9089  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9090  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  رامسر- غيرانتفاعي رحمان موسسه
  9091  روانشناسي  باليني  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي 
  9092  كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9093  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9094  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9095  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  شيراز-موسسه غيرانتفاعي زند
  9096  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   ناسيكارش  
  9097  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  ساري-موسسه غيرانتفاعي سارويه 
  9098  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  امل-موسسه غيرانتفاعي سبز
  9099  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9100  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  امل-موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
  9101  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9102  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد  كارداني   
  9103  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9104  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9105  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9106  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهرورد
  9107  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9108  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9109  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

   * تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 
  9110  مديريت فرهنگي هنري    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

رود به جلسه بـه داوطلبـان تحويـل شـده     به دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ومؤسسه غيرانتفاعي سوره ـ تهران   براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي *  
  .مراجعه گردد

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي شانديز
  9111  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9112  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  موسسه غيرانتفاعي شاهرود
  9113  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  گنبدكاووس-موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
  9114  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9115  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9116  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  تنكابن-سه غيرانتفاعي شفق موس
  9117  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9118  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

   غيرانتفاعي شمال ـ آمل موسسه
  9119  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9120  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9121  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9122  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار
  9123  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9124  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-ه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني موسس
  9125  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9126  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9127  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9128  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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  9129  مديريت صنعتي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9130  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
  9131  داريحساب    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9132  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد
  9133  مديريت صنعتي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  بابل-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
  9134  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان 
  9135  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9136  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9137  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 
  9138  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9139  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9140  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار
  9141  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9142  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9143  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9144  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  ) بابلسر (بهنمير-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني 
  9145  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9146  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9147  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  رفسنجان-موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
  9148  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  خوي-موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي
  9149  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9150  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  قزوين-وسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني م
  9151  علوم اقتصادي  اقتصادپول وبانكداري  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9152  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9153  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9154  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9155  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  نور-مه محدث نوري موسسه غيرانتفاعي عال
  9156  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9157  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9158  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9159  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن 
  9160  كارداني حمل ونقل جاده اي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري
  9161  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9162  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان- سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري
  9163  مديريت صنعتي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قزوين-نتفاعي غزالي موسسه غيرا
  9164  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9165  ني مديريت صنعتي كاربرديكاردا    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي فردوس 
  9166  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9167  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان 
  9168  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   اسيكارشن  
  9169  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9170  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  150   50  كارداني   

  قائمشهر-ي فروردين موسسه غيرانتفاع
  9171  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن  مرد   كارداني  

  ساوه-ه غيرانتفاعي فن ودانشموسس
  9172  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9173  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-خميني شهر-موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
  9174  ابداريكارداني حس    100  ـــ   زن  ـــ   كارداني  
  9175  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   ـــ  كارداني   

  )كوچصفهان( رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر
  9176  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9177  كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9178  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9179  كارداني اموربيمه    100  ـــ  زن   مرد  ارداني ك  
  9180  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9181  كارداني مديريت هتلداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  لنگرود-موسسه غيرانتفاعي قدير
  9182  كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9183  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  قشم-موسسه غيرانتفاعي قشم 
  9184  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9185  مديريت اموربانكي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  9186  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   رشناسيكا  محل تحصيل واقع در رفسنجان
  9187  حسابداري    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد قزوين

  9188  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9189  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي    واقع درواحد قزوينمحل تحصيل

  9190  مديريت دولتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد قزوين
  9191  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9192  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   دمر  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد رفسنجان

  9193  مديريت صنعتي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد قزوين
  9194  مديريت مالي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9195  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9196  كار كاربردي روابط-كارداني علمي     100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد قزوين

  9197  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9198  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد قزوين

  9199  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد خرمدره
  9200  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   محل تحصيل واقع درواحد قزوين

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي كاويان 
  9201  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9202  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان 
  9203  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين
  9204  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  بندرانزلي-موسسه غيرانتفاعي كوشيارگيالني 
  9205  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  9206  كارداني مديريت گمركي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   كارداني امور گمركي
  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش 

  9207  مديريت بازرگاني    60  ـــ   زن  مرد   اسيكارشن  
  9208  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9209  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  گرگان-تان موسسه غيرانتفاعي گلس
  9210  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9211  كارداني اموربانكي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9213  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه
  9214  ربيمهكارداني امو    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  9215  كارداني مديريت جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   مديريت هتلداري
  نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك 

  9217  كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  نور-رويان -موسسه غيرانتفاعي مازيار

  9218  مديريت جهانگردي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  مشهد-موسسه غيرانتفاعي مطهر

  9219  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  اردبيل-موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي 

  9220  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9221  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9222  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  كاشان-موسسه غيرانتفاعي مهدعلم 
  9223  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9224  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  استانه اشرفيه-فاعي مهراستان موسسه غيرانت
  9225  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9226  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهر
  9227  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9228  علوم اقتصادي  اقتصادبازرگاني  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9229  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9230  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  محالت-هرگان موسسه غيرانتفاعي م
  9231  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  قزوين-ابيك -انتفاعي موالناموسسه غير
  9232  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  ساوه-موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو
  9233  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9234  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ   زن  مرد  كارداني   

  ص تبريز(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
  9235  كتابداري  فني مهندسي  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9236  مديريت بازرگاني    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  9237  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي نوآوران
  9238  كارداني اموربيمه    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9239  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اردبيل-موسسه غيرانتفاعي نوين 
  9240  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9241  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما
  9243  كارداني مديريت بازرگاني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي هاتف 
  9244  كارداني حسابداري    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  امل-موسسه غيرانتفاعي هراز
  9245  حسابداري    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  9246  كارداني حسابداري    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9247   مديريت بازرگانيكارداني    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  9248  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت 
  9249  كارداني اموربانكي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  9250  كارداني امورمالي ومالياتي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
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 قسمت دوم
  پذيرند  به روش متمركز دانشجو مي)تجربيعلوم  (2 كه از گروه آزمايشي  غيرانتفاعي-غيردولتي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  رشته

از ) تجربيعلوم   (2 گروه آزمايشي     غيرانتفاعي -غيردولتي  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي        داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
ت مندرج در فـصل دوم ايـن        شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسا                 

  .دفترچه راهنما مطلع گردند
  

 موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات
 دوم

نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

 8351 علوم باغباني-مهندسي كشاورزي   60 ـــ  زن مرد  كارشناسي محل تحصيل واقع درواحد كاشمر
 8352 گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي   60 ـــ زن  مرد كارشناسي  محل تحصيل واقع درواحد كاشمر
 8353 تكنولوژي توليدات گياهي  100 ـــ زن  مرد كارداني  محل تحصيل واقع درواحد كاشمر

   همدان- موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها
 8354 تكنولوژي محيطزيست  80 ـــ  زن مرد  كارداني 

  اروميه-موسسه غيرانتفاعي افاق
ــي   100 ـــ  زن مرد  كارداني  ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

 دارويي
8355 

 8356 امورزراعي وباغيكاربردي -كارداني علمي   100 ـــ زن  مرد كارداني  گرايش تكنولوژي توليدات زراعي
  رگان گ–موسسه غيرانتفاعي بهاران 

 8357 تكنولوژي محيطزيست  100 ـــ  زن مرد  كارداني 
 8358 تكنولوژي موادغذايي  100 ـــ زن  مرد كارداني  
ــي   100 ـــ زن  مرد كارداني   ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

 دارويي
8359 

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود
 8360 مهندسي فضاي سبز  60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 

  مهرفارس-موسسه غيرانتفاعي پارس
 8361 تكنولوژي توليدات گياهي  100 ـــ  زن مرد  كارداني 
 8362 كارداني شيمي ازمايشگاهي  100 ـــ زن  مرد كارداني  

  قائمشهر-موسسه غيرانتفاعي تجن 
 8363 كاربردي امورزراعي وباغي-كارداني علمي   100 ـــ زن مرد  كارداني تكنولوژي توليدات زراعي

   يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
 8364 زيست شناسي سلولي مولكولي علوم سلولي ملكولي 60 ـــ  زن مرد  كارشناسي محل تحصيل واقع در شهر يزد

  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي خزر
 8365 علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي   60 ـــ  زن مرد  شناسيكار 
 8366 تكنولوژي شيالت  100 ـــ زن  مرد كارداني  
 8367 تكنولوژي مواد غذايي  100 ـــ زن  مرد كارداني  

  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي ديلمان 
 8368 گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي   60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
 8369 زيست شناسي سلولي مولكولي بيوشيمي 50 ـــ  زن مرد  كارشناسي 
ــاوري  50 ـــ زن  مرد كارشناسي   ــست فنـــ زيـــ

 /بيوتكنولوژي /
 8370 زيست شناسي سلولي مولكولي

 8371 زيست شناسي سلولي مولكولي علوم سلولي ملكولي 50 ـــ زن  مرد كارشناسي  
 8372 زيست شناسي عمومي 50 ـــ زن  مرد كارشناسي  

  خوي-موسسه غيرانتفاعي زرينه
ــي   100 ـــ  زن مرد  كارداني  ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

 دارويي
8373 

 8374 كاربردي پرورش زنبورعسل-كارداني علمي   100 ـــ زن  مرد كارداني  
  موسسه غيرانتفاعي سبالن اردبيل

 8375 تكنولوژي محيطزيست  100 ـــ  زن مرد  كارداني 
  ساري-موسسه غيرانتفاعي سنا

 8376 زيست شناسي علوم گياهي 60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 
 8377 تكنولوژي توليدات گياهي  100 ـــ زن  مرد كارداني  
ــي   100 ـــ زن  مرد كارداني   ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

 دارويي
8378 

   آمل- غير انتفاعي شمال موسسه
 8379 محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي   60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 

  اروميه-فاعي صبا موسسه غيرانت
 8380 تكنولوژي موادغذايي  100 ـــ  زن مرد  كارداني 

 8381 كاربردي امورزراعي وباغي-كارداني علمي   100 ـــ زن  ردم كارداني  تكنولوژي توليدات زراعي
  نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 8382 شيالت-مهندسي منابع طبيعي  تكثيروپرورش ابزيان 60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 
 
 

 8383 محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي   60 ـــ زن  مرد كارشناسي 

  موسسه غيرانتفاعي كار
 8384 تكنولوژي موادغذايي  100 ـــ  زن مرد  كارداني محل تحصيل واقع درواحد رفسنجان

  كرمان-موسسه غيرانتفاعي كرمان 
 8385 زمين شناسي كاربردي  60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 
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  مشهد-طهرموسسه غيرانتفاعي م
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات
 دوم

نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

 8386 حيطزيستتكنولوژي م  100 ـــ  زن مرد  كارداني 
  محالت-موسسه غيرانتفاعي مهرگان 

 8387 مهندسي فضاي سبز  60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 
 8388 علوم خاك-مهندسي كشاورزي   60 ـــ زن  مرد كارشناسي  
 8389 علوم باغباني-مهندسي كشاورزي   60 ـــ زن  مرد كارشناسي  
 8390 گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي   60 ـــ زن  مرد كارشناسي  
 8391 تكنولوژي توليدات گياهي  100 ـــ زن  مرد اني كارد 
ــي   100 ـــ زن  مرد كارداني   ــان  -علم ــرداري گياه ــدوبهره ب ــاربردي تولي ك

 دارويي
8392 

  ميمه-موسسه غيرانتفاعي نوردانش
 8393 زيست شناسي سلولي مولكولي علوم سلولي ملكولي 60 ـــ  زن مرد  كارشناسي 

  
  

  قسمت سوم
  . پذيرد متمركز دانشجو مي مايشي به صورت نيمهغيردولتي ـ غيرانتفاعي شمال  آمل كه از چند گروه آزموسسه آموزش عالي رشته تربيت بدني 

ي آزمايشي علوم رياضـي و فنـي، علـوم    ها گروهمندان هريك از  از بين عالقه   آمل   – شمال     غيرانتفاعي -غيردولتي   مؤسسه آموزش عالي  رشته تربيت بدني     -
ي آزمايشي ذيربط با توجه به ظرفيت اعـالم شـده، اقـدام             ها  گروه مندان هريك از    تجربي و علوم انساني واجد شرايط نسبت به پذيرش دانشجو از بين عالقه            

  .نمايد مي
 - غيردولتي مؤسسه آموزش عالي  رشته تربيت بدني     است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده براي             بديهي -

 .دي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شها گروه، به نسبت متقاضيان در هريك از  آملـغيرانتفاعي شمال 
از ) علوم تجربي  (2 گروه آزمايشي     غيرانتفاعي -غيردولتي  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي        داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فـصل دوم ايـن                         
  . راهنما مطلع گردنددفترچه

  
   غيرانتفاعي شمال ـ آملمؤسسه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
نيمسال  زن مرد مقطع تحصيلي توضيحات

 دوم
نيمسال 
 اول

كد  نام رشته نام گرايش
 رشته

  9253  تربيت بدني وعلوم ورزشي    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي  
  

  
  

  )بخش هشتم(
متمركز گروه آزمايشي به روش چند كه از )  ره(معارف اسالمي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ) مجازي(الكترونيكي تحصيلي    رشته

  پذيرد دانشجو مي
به دفترچه راهنماي شركت در آزمـون       ) ره(براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني                :تذكر خيلي مهم  

   .شده مراجعه گرددكه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل 
  

   )ره(موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  9312  معارف اسالمي    200  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  
  
  

  )بخش نهم(
  قسمت اول 

  پذيرد دانشجو ميمتمركز  نيمهگروه آزمايشي به روش چند كه از دانشگاه تهران المللي  واحد بينتحصيلي   هاي رشته
  

از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط منـدرج در فـصل            المللي دانشگاه تهران    واحد بين هاي تحصيلي     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
  .اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند

  دانشگاه تهران
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  رايشنام گ
  رشته

  9345  حسابداري    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي  شي كي المللنيمحل تحصيل واحدب
  9346  مديريت صنعتي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي   شي كي المللنيمحل تحصيل واحدب
  9347  مديريت مالي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي   شي كي المللنيمحل تحصيل واحدب
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  قسمت دوم 
  دنپذير دانشجو ميمتمركز  نيمهبه روش ) علوم تجربي (2ي گروه آزمايشكه از المللي دانشگاههاي علوم پزشكي  واحد بينتحصيلي   هاي رشته

  
از شرايط و ضـوابط مؤسـسات ذيـربط         هاي علوم پزشكي      المللي دانشگاه   بينواحدهاي  هاي تحصيلي     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  .درج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردندمندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات من
  دانشگاه علوم پزشكي ايران

  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
  مقطع تحصيلي  توضيحات

نيمسال   زن  مرد
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

  9325  پزشكي    ـــ  30   زن  مرد  دكترا  تحصيل واقع درجزيره قشممحل 
  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

  9326  پزشكي    ـــ  30   زن  مرد  دكترا  محل تحصيل واقع درجزيره قشم
  9327  پرستاري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درجزيره قشم

  9328  مامايي    ـــ  20  زن   ـــ  كارشناسي   ل واقع درجزيره قشممحل تحصي
  تبريزدانشگاه علوم پزشكي 

  9348  پزشكي    ـــ  25   زن  مرد  دكترا  الملل ارس در شهرستان جلفا واحد بين
  9349  دندانپزشكي    ـــ  20  زن   مرد  دكترا  الملل ارس در شهرستان جلفا واحد بين
  9350  داروسازي    ـــ  25  زن   مرد  دكترا  الملل ارس در شهرستان جلفا واحد بين
  9351  علوم تغذيه    ـــ  15  زن   مرد كارشناسي  الملل ارس در شهرستان جلفا واحد بين

  9352  فيزيوتراپي    ـــ  15  زن   مرد كارشناسي  الملل ارس در شهرستان جلفا د بينواح
  دانشگاه علوم پزشكي تهران

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9329  پزشكي    ـــ  60   زن  مرد  دكترا

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9330  داروسازي    ـــ  60  زن   مرد  دكترا

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9331  دندانپزشكي    ـــ  50  زن   مرد  دكترا

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز
  9332  پزشكي    ـــ  32   زن  مرد  دكترا  محل تحصيل واقع درآبادان
  9333  داروسازي    ـــ  20  زن   مرد  دكترا  محل تحصيل واقع درآبادان
  9334  دندانپزشكي    ـــ  16  زن   مرد  دكترا  محل تحصيل واقع درآبادان

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  9335  پزشكي    ـــ  40   زن  مرد  دكترا   واقع درچابهارليحل تحصم

  9336  دندانپزشكي    ـــ  20  زن   مرد  دكترا   واقع درچابهارليمحل تحص
  

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  مقطع تحصيلي  توضيحات
  دوم

نيمسال 
  اول

كد   نام رشته  نام گرايش
  رشته

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9337  پزشكي    ـــ  50   زن  مرد  دكترا

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9338  داروسازي    ـــ  50  زن   مرد  دكترا

محـل تحـصيل واقـع      -واحد بـين الملـل    
  درجزيره كيش

  9339  شكيدندانپز    ـــ  50  زن   مرد  دكترا

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
واحـــدبين الملـــل دانـــشگاه واقـــع    

  درشهرستان بم
  9340  پزشكي    ـــ  20   زن  مرد  دكترا

واحـــدبين الملـــل دانـــشگاه واقـــع    
  درشهرستان بم

  9341  داروسازي    ـــ  15  زن   مرد  دكترا

واحـــدبين الملـــل دانـــشگاه واقـــع    
  درشهرستان بم

  9342  دندانپزشكي    ـــ  10  زن   مرد  دكترا

  گيالندانشگاه علوم پزشكي 
 الملـــل دانـــشگاه واقـــع   واحـــدبين

  بندرانزليدرشهرستان 
  9353  پزشكي    ـــ  25   زن  مرد  دكترا

واحـــدبين الملـــل دانـــشگاه واقـــع    
  بندرانزليدرشهرستان 

  9354  دندانپزشكي    ـــ  15  زن   مرد  دكترا
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  )هنر (4گروه آزمايشي 
  )بخش اول(

توضيحات و شرايط كلي پذيرش دانشجو و نحوه (شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما  به داوطلبان گروه آزمايشي هنر توصيه مي
  . را به دقت مطالعه نمايند) هاي تحصيلي انتخاب رشته

  .باشد  مي)هنر (4   آزمايشي  متمركز در گروه  روش  به  سراسري  آزمون  روزانه هاي  دوره  تحصيلي هاي  رشته  شرايط و ضوابط اختصاصي  شامل  بخش اين
  .باشد نفر مي  2106حدود  هنر   آزمايشي  گروه  روزانه  دوره هاي رشتهكل  دانشجو در   پذيرش ظرفيت -
هنـر     آزمايشي   گروه   در آزمون    است   بوده   مذكور، الزم    گروه   و كارشناسي    كارداني  قاطعم   تحصيلي  هاي  رشته از   يك  هر  انتخاب   براي هنر   آزمايشي    گروه  داوطلبان -

 .ندوده و در اين گروه آزمايشي مجاز به انتخاب رشته شده باش نم شركت
  و  عمـومي   در آزمون  شرط آنكه به  مذكور  گروه كارشناسي و   كارداني  از مقاطع يك  هر  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب مند به  هنر عالقه  آزمايشي  گروه  داوطلبان  كليه -

   مربـوط را انتخـاب       تحـصيلي   هاي  توانند رشته    باشند، مي    رشته   انتخاب  مجاز به  بر اساس مندرجات كارنامه اوليه        و   نموده  ذيربط شركت     آزمايشي  گروه  اختصاصي
 .نمايند

  .  است  بوده  خارجي  و زبانمعارف اسالمي و  ، فرهنگ  عربي ، زبان  فارسي ادبيات  و  زبان  هنر شامل  آزمايشي  گروه ان از داوطلب يك  هر  براي  عمومي  آزمون دروس -
ـ   رياضي  عمومي  هنر، درك  عمومي درك:   هنر شامل  آزمايشي  گروه  اختصاصي آزمون دروس - ،   نمايشي ، خالقيت  و تجسمي  تصويري ، خالقيت  فني ، ترسيم  فيزيك 

 .  است  بوده  هنري هاي  استعداد و توانايي  شناسايي  جهت به هنر و  عمومي  درك و  اطالعات  اساس  مواد بر خواص و   موسيقي خالقيت
  به   توجه  و با    مختلف  هاي   رشته   دروس   ضرايب  اساس را بر   خود   مورد عالقه    تحصيلي  هاي   ضوابط و شرايط، رشته      به  توانند با توجه     هنر مي    آزمايشي   گروه  داوطلبان -

بـر     و سپس    خود را انتخاب     مورد عالقه    تحصيلي  هاي   يا كدرشته   ، كدرشته    تحصيل   محل   تفكيك   به   تحصيلي  هاي   رشته   جدول   به   و با مراجعه    انتخابمربوط    جدول
 . نمايند  اقدام100 تا 1   از اولويتهاي تحصيلي    رشته  انتخاب در فرميق اينترنت از طرآنها  نمودن دوار   به نسبت ،اساس توضيحات اين دفترچه راهنما

 شـرط    اند به   هنر نيز شده     آزمايشي   گروه   تحصيلي  هاي   رشته   در گزينش    شركت   متقاضي  كه 5 و يا    3،  2،  1   آزمايشي  يها  گروه از    يك  در هر    داوطلبان  كليه - تبصره
 هـاي  يا كدرشته  رشتهدتوانند ك  باشند، مي  گروه ايندر    رشته  انتخاب ، مجاز بهبر اساس مندرجات كارنامه اوليه   هنر و در صورتيكه     آزمايشي   گروه   در آزمون   شركت

هاي تحصيلي خـود را از        توانند رشته   مي  از داوطلبان    دسته  اين.  نمايند   انتخاب   است   شده  درجفصل پنجم اين دفترچه راهنما       در    كه  هنر را    آزمايشي  گروه  تحصيلي  
 .طريق اينترنت و به طور صحيح در فرم انتخاب رشته وارد نمايند

 و  مراجعـه راهنمـا     دفترچـه  ايـن فـصل پـنجم     توانند به  باشند، مي   مي  متمركز    تحصيلي نيمه   هاي  از رشته    يك  هر   انتخاب  مند به    عالقه   كه   از داوطلباني    دسته  آن -
 .نمايندوارد    انتخاب  اولويت  ترتيب  به  رشته  انتخاب فرم دراز طريق اينترنت    انتخابي هاي  ساير كدرشته  همراه  و به  خود را استخراج  مورد عالقه هاي محل هكدرشت

 .باشد مي)  ليسانس (  كارشناسيو)   ديپلم فوق (  مورد كارداني بر حسب) هنر (4   آزمايشي  گروه  مختلف هاي  رشته التحصيلي  فارغ مدرك -
و )   ادراري   و دسـتگاه    ، جهـاز هاضـمه       خون  ، گردش   ، تنفس   از لحاظ قلب   (  جسماني   بايد از سالمت     است  آمدهذيل     در جدول    كه   جز موارد خاص     به   داوطلبان  كليه -

 . برخوردار باشند رواني
 از    بعد از اتمـام      ماهه   شش  مهلت  در   هنر كه    آزمايشي   گروه   مختلف  هاي   رشته 30/11/1386حداكثر تا   )   ديپلم  فوق (  كارداني  هاي   دوره  التحصيل   فارغ   برادران  كليه -

  مقطع درگروه آزمايشي ذيربط       تحصيلي  هاي   در رشته    شدن   پذيرفته  صورت  در منحصراً اند،   نموده  هنر شركت    آزمايشي   در گروه   خدمت    به   از اعزام   قبل  و  تحصيل
 2 باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  باالتر بنحوي در دوره)   ديپلم فوق (  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب باالتر از كارداني

   قبولي اينصورت در غير.  خواهد بود  بالمانع  آنان  باشد، قبولي  تحصيلي  دوره ان در هم فناوري  و ، تحقيقات  علوم   ضوابط وزارت    طبق   تحصيل   مدت   كمتر ازطول   سال
  . را نيز ندارند  آينده  سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري هاي و برابر ضوابط آزمون گردد  مي  تلقي»  يكن  لم كان«  آنان

 )هنر( 4  آزمايشي گروه تحصيلي هاي تهرش در مورد نياز  الزم  كارآيي با  اعضاء حداقل - 1جدول شماره 
   تحصيلي هاي رشته  يا  رشته نام نياز مورد )  الزم كارآيي با(  اعضاء حداقل

  يـك  نشود،   كاسته گير  چشم نحو    به  كارآيي  از   كه  نحويه   ب ،  جزيي  نقص با   دست   و يك    سالم   دست  يك
  يك و   سالم   پاي  يك باشد، برخوردار   الزم  كارآيي از   ه ك  نحوي    به  جزيي   نقص با  چشم   يك و   سالم  چشم

   ناشـنوايي    الكـن    قبول   قابل  شنوايي در   نقص باشد،  برخوردار  الزم  تحرك از كه  بنحوي جزيي  نقص با پا
 .  است  قبول  غيرقابل  دو گوش كامل

 ،  دسـتي    صـنايع  ،  صـنعتي    طراحـي  ،  عكاسـي  ،  تـصويري   ارتباط
 كـاردان  ،   آثـار تـاريخي     مرمت  و  لباس  و   پارچه  طراحي ،  نقاشي

 . گرافيك  معلم فني 
 . شناسي مردم و  شناسي  باستان ، سازي  مجسمه سينما، ، نمايش .  است  ضروري  بدن  كامل سالمت

  باشـد    داشـته    جسمي   معلوليت   داوطلب   كه  صورتي در ،   است   ضروري   بدن   كامل  سالمت  از  برخورداري
    .يجهانموسيقي   ، نوازندگي ايرانيموسيقي   نوازندگي .باشد  موسيقي   رشته  عملي  آزمون  مراحل  انجام مانع  نبايد معلوليت  اين

ي پايگاه امكانات انداز ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز، شيراز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه)س(ي الزهراها دانشگاه با توجه به اينكه -
ي مذكور را در ها دانشگاههاي تحصيلي موجود در  شود كه رشته اند، لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي نموده) روشندل(اي ويژه دانشجويان نابينا  رايانه

  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اولويت انتخاب رشته
شدگان   عنوان معرفي  سوره كه فهرست اسامي آنان به غيرانتفاعي-غيردولتي  مؤسسه آموزش عالي هاي تحصيلي رشته كدرشته يا كدزا  يك هر شدگان معرفي  دسته از آن -

انتخابي تا اولويت نهم هاي مربوط را از اولويت اول  كدرشته يا كدرشته   رشته  انتخاب موقع  در  است ، الزم در صورت تمايل گرديده اعالمهاي تحصيلي داراي شرايط خاص  رشته
مند باشند  در هر اولويتي كه عالقه »اند شده  معرفي   گزينش مراحل ساير  و معاينه ، مصاحبه  مراحل در  شركت  براي   آن  شده معرفي  عنوان   به كه اي رشته «)  دهم  از اولويت قبل(

  . خواهد شد  باشد، حذف  نهم از اولويت بعد  كههاي مذكور  يا كدرشته   كدرشته اينصورت غير درانتخاب كنند و 
 .  به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است مربوط  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هريك  و ضرائبها گروه از زير  هريك مواد امتحاني -

 س در زير گروه مربوطمواد امتحاني و ضرايب هر يك از درو) هنر (4ي آزمايشي گروه آزمايشي ها گروهجدول زير
 ي آزمايشيها گروهضرايب دروس به تفكيك زير

  گروه كد نام گروه آزمايشي  مواد امتحاني 1زيرگروه  2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه 
 آزمايشي

   درك عمومي هنر- 1 4 3 3 3 3
    درك عمومي رياضي ـ فيزيك-2 1 3 1 1 1
  م فني ترسي-3 1 2 2 1 1
   خالقيت تصويري و تجسمي-4 4 4 2 2 1
   خالقيت نمايشي-5 1 1 1 4 1
   خالقيت موسيقي-6 1 1 1 1 4
   خواص مواد-7 1 1 1 1 1

  4  هــنر

  

مچهارفصل
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     و نوع گزينش تحصيلي مقاطع ، زيرگروه ،)هنر( 4 آزمايشي گروه  تحصيلي  هاي رشته جدول
مقطع   وهزيرگر  گرايش  رشته  رديف

  تحصيلي
 عنو

 گزينش
  يكشور   كارشناسي  1    تصويري ارتباط  1
  يكشور  كارشناسي   2    اطالعات  2
  يكشور  كارشناسي   2    باستانشناسي  3
  يكشور  كارشناسي   4    تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي  4
  يكشور  كارشناسي   4    توليدسيما  5
  يكشور  كارشناسي   1    چاپ  6

  يكشور  كارشناسي   4  
  يوركش  كارشناسي   4  تدوين

  يكشور  كارشناسي   4  فيلمبرداري
  يكشور  كارشناسي   4  فيلمنامه نويسي

  سينما  7
  يكشور  كارشناسي   4  كارگرداني

  يكشور  كارشناسي   1    صنايع دستي  8
  يكشور  كارشناسي   2    ضداطالعات  9

  يكشور  كارشناسي   1  
  طراحي پارچه ولباس  10  يكشور  كارشناسي   1  طراحي پارچه
  يكشور  كارشناسي   1  طراحي لباس

  يكشور  كارشناسي   2    طراحي صنعتي  11
  يكشور  كارشناسي   1    عكاسي  13

  14  يكشور  كارشناسي   2  
  يركشو  كارشناسي   2  مطالعات امنيتي  علوم اجتماعي  

  يكشور  كارشناسي   2  
  يكشور  كارشناسي   2  اطالعات
  يكشور  كارشناسي   2  انتظامي

  يكشور  كارشناسي   2  خدمات پشتيباني
  يكشور  كارشناسي   2  راهنمايي ورانندگي

  علوم انتظامي  15

  يكشور  كارشناسي   2  كشف جرايم
  يكشور  كارشناسي   2  يمطالعات امنيت  علوم سياسي  16  يكشور  كارشناسي   2  
  يكشور  رشناسي كا  1  

  يكشور  كارشناسي   1  بافت
  كارشناسي فرش  18  يكشور  كارشناسي   1  رنگرزي
  يشورك  كارشناسي   1  طراحي

  يكشور  كارشناسي   4    كارگرداني تلويزيون  19
  يكشور  كارشناسي   1    كتابت ونگارگري  20
  يكشور  كارشناسي   5    نوازندگي موسيقي ايراني  21
  يكشور  كارشناسي   1    مجسمه سازي  22
  يكشور  كارشناسي   3    مردم شناسي  24
  يكشور   كارشناسي  3    مرمت اثارتاريخي  25
  يكشور  كارشناسي   2    مرمت واحياي بناهاي تاريخي  26
  يكشور  كارشناسي   3    موزه داري  27
  يكشور  كارشناسي   5    نوازندگي موسيقي جهاني  28
  يكشور  كارشناسي   1    نقاشي  29

  يكشور  كارشناسي   4  
  يكشور  كارشناسي   4  ادبيات نمايشي

  يكشور  كارشناسي   4  بازيگري
  يكشور  كارشناسي   4  صحنه ارايي
  يكشور  كارشناسي   4  كارگرداني

  نمايش  30

  يكشور  كارشناسي   4  نمايش عروسكي
  يكشور  كارشناسي   2    هنراسالمي  31

  يكشور  كارشناسي   1  گرافيك  هنرهاي تجسمي  32  يكشور  كارشناسي   1  
  يركشو  كارشناسي   5    موسيقي نظامي  33
  يكشور  كارداني   3    كارداني باستانشناسي  34
  يكشور  كارداني   2    كارداني تربيت معلم قران مجيد  35
  يكشور  كارداني   3    كارداني حفاظت ومرمت اثارتاريخي  36
  يكشور  كارداني   3    كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي  37
  يكشور  كارداني   3    كارداني راهنماي موزه هاوبناهاي تاريخي  38
  يكشور  كارداني   2    كارداني صنايع دستي  40
  يكشور  كارداني   2    ردي طراحي صنعتيكارب–كارداني علمي   41
  يكشور  كارداني   1    كاربردي عكاسي خبري–كارداني علمي   42
  يكشور  كارداني   2    كارداني علوم پايه انتظامي  44
  يكشور  كارداني   1    كاربردي فرش دستباف–كارداني علمي   45
  يكشور  كارداني   3    كارداني موزه داري  46

  يكشور  كارداني   1  
  كارداني هنرهاي تجسمي  47  يكشور  كارداني   1  گرافيك
  يكشور  كارداني   1  نقاشي

  يكشور  كارداني   1    كارداني هنرهاي سنتي  48
  يكشور  كارداني   4  

  يكشور  كارداني   4  ادبيات نمايشي
  كارداني هنرهاي نمايشي  49  يكشور  كارداني   4  بازيگري

  يكشور  كارداني   4  كارگرداني
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     و نوع گزينش تحصيلي مقاطع ، زيرگروه ،)نره( 4 آزمايشي گروه  تحصيلي  هاي رشته جدولادامه   
 گزينش نوع  تحصيليمقطع   وهزيرگر  گرايش  رشته  رديف
  يكشور  كارداني   1    اي كاربردي گرافيك رايانه-كارداني علمي   50
  يكشور  كارشناسي   2    مديريت فرهنگي هنري  51
  يكشور  كارشناسي   2    مديريت اطالعات وارتباطات  52
  يكشور  كارشناسي   1    هنرهاي صناعي  53
  يكشور  كارشناسي   2    علوم قران مجيد  54
  يكشور  كارشناسي   2    تفسيرقران مجيد  55
  يكشور  كارشناسي   2    معارف قران مجيد  56
  يكشور  كارشناسي   2    تربيت معلم قران مجيد  57
  يكشور  كارشناسي   2    علوم قران وحديث  58
  يكشور  كارشناسي   2    علوم حديث  59
  يكشور  كارشناسي   2    فنون قرائت تالوت وكتابت قران مجيد  60
  استاني  كارداني  1  )ويژه فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش(آموزش هنرهاي تجسمي   61

 
  :  مهم تذكرات

  . خواهد آمد  بعمل4  ضريب  با  طراحي  پروژه آزمون، هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و لباس نقاشي ،  ارتباط تصويري هاي رشته متقاضيان از -1
  . خواهد شد  محاسبه4   با ضريب  عملي  پروژه درس ، سازي   مجسمه هاي  رشته گزينش در -2
  . محاسبه خواهد شد4 طراحي صنعتي با ضريب  راحي براي رشته نمره درس عملي ط-3
  . محاسبه خواهد شد4 نمره آزمون عملي رشته نمايش با ضريب -4
  .  محاسبه خواهد شد6 نمره عملي ساز ايراني و جهاني و موسيقي نظامي با ضريب -5

  
  

  )بخش دوم(
  ) هنر (4در گروه آزمايشي  در وزارت آموزش و پرورش  و يا پيماني شاغلرسميديپلم   فرهنگيانويژههاي تحصيلي  پذيرش دانشجو در رشته

  

  
  
  
  
  
  

  )بخش سوم(
   عالي  و مؤسسات آموزشها دانشگاه متمركز  نيمه تحصيلي  هاي رشته دانشجو براي كليه نحوه پذيرش 

  )هنر (4گروه آزمايشي  در
. گيـرد    مـي   متمركـز انجـام      نيمه   روش   به  گزينش تخصصي آن رشته دارند،       امتحان و يا     عملي    و آزمون    معاينه ،   نظير مصاحبه    اقداماتي   نياز به    كه  هايي   رشته  براي  -

 فصل دوم ايـن دفترچـه       در  ذيربط  عالي   آموزش  سساتؤم درمتمركز     نيمه تحصيلي   هاي  رشته  شرايط  و  ضوابط در فصل پنجم و همچنين       ها  رشته  گونه   اين  فهرست
  .تاس  شده  درجا راهنم

هـاي روزانـه،       دوره   تحـصيلي   هاي   رشته   انتخاب  به  خود مجاز    آزمون   كارنامه  بر اساس اند و      كرده   شركت  اختصاصي  و   عمومي  آزمون  در  كه  از داوطلباني   دسته آن -
  هـاي   كدرشـته     از مجموع    كدرشته 2توانند حداكثر     مي باشند،   مي مه بر حسب كارنا    غيرانتفاعي -غيردولتي  نور و يا مؤسسات آموزش عالي        ، پيام )شبانه(نوبت دوم   

  . نمايند  متمركز انتخاب هاي  بر كدرشته  مذكور، عالوه هاي ضوابط رشته  شرايط و  به  خود را با توجه  آزمايشي  در گروههر دورهمتمركز  نيمه
 هنر  آزمايشي گروه   آزمون  كارنامه بر اساس و اند  هنر نيز شده  آزمايشي  در گروه  شركت  متقاضي  كه5ا ي و 3، 2، 1  آزمايشي يها گروه   از داوطلبان  دسته  آن- تبصره
  ه كدرشت2هر كدام ) نور و غيرانتفاعي  حضوري، پيام  روزانه، شبانه، نيمه  (از هر دوره    توانند حداكثر     باشند، مي    مزبور مي    آزمايشي  گروه در   رشته   انتخاب  به مجاز خود
از    اولويـت  ترتيـب    و كد آنها را به      انتخاب خود   اصلي  آزمايشي  متمركز گروه   نيمه    محل  كدرشته بر دو   عالوه نيز هنر را   آزمايشي   گروه متمركز نيمه   هاي  رشته  از  محل

 . نمايند دوار  انتخابي  هاي  محل ساير كدرشته  همراه   به رشته    انتخاب فرم درطريق اينترنت 
   عالقـه   اولويت  ترتيب  و به  مربوط استخراج متمركز مورد نظر خود را از جداول  نيمه  انتخابي هاي توانند كدرشته  مي  تمايل الذكر در صورت  فوق   از داوطلبان   هر يك  -

بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما ) 100 تا 1  از اولويت( دارند  ه عالق  كه  متمركز در هر اولويتي   هاي   سايركدرشته  همراه   به   رشته   انتخاب  در فرم از طريق اينترنت    
 .ند نماي دوار

 هر  متمركز تا چند برابر ظرفيت  نيمه هاي كدرشته از   يك هر   شدگان   معرفي   اسامي  فهرست متمركز،    هاي   رشته   نهايي  شدگان   پذيرفته   اسامي   از انتشار فهرست    پس -
  هـاي    يـا كدرشـته      كدرشته   كه   داوطلباني   از بين  )  است   شده  درجراهنما     دفترچه   اين فصل اول  » الف«   در قسمت    كل  نمره   محاسبه  نحوه (  كل   نمره   به   با توجه   رشته

 .شد  خواهد  و اعالم اند استخراج  نموده مذكور را انتخاب
 متمركز به    نيمه  هاي  شرايط رشته    واجدين   شوند، در رديف    متمركز پذيرفته    نيمه  هاي   از كدرشته   قبل،     متمركز انتخابي    در كدرشته    كه   از داوطلباني    دسته  آن - تبصره

   متمركـز بعـد از كدرشـته        در كدرشـته    كـه   داوطلبـاني  ديگـر   عبـارت      به. گيرند  نمي متمركز قرار  نيمه   هاي   يا رشته   رشته  شدگان   معرفي   فهرست  منظور استخراج   
  هـاي    يـا رشـته      رشـته    چنـد برابـر ظرفيـت        ضوابط در گزينش     به  با توجه   متمركز قرار نگيرند    شدگان   پذيرفته   در رديف    شوند و يا بطور كلي      ذيرفتهمتمركز پ   نيمه
 . لحاظ خواهند شد متمركز انتخابي نيمه

 شـود   مي منتشر    آنان   اسامي   فهرست   همراه   به   مربوط كه    زماني   برنامه  اساسبر     است   الزم  مندي   عالقه  متمركز، در صورت     نيمه  هاي   از رشته   يك  هر  شدگان  رفي مع -
و همچنين انتخاب كد محل تحصيل از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش                   گزينش   و ديگر مراحل     و يا علمي    عملي   ، آزمون   ، معاينه    در مصاحبه    شركت  براي

 . نمايند  اقدامآموزش كشور
   عمـومي  هـاي   صالحيت  بررسي  و نتيجه  و يا علمي  عملي ، آزمون ، معاينه  مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل   نمره   بر اساس    در هر رشته     نهايي  گزينش -

 . خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  قبولشدگان  اسامي فهرست  و  ذيربط، انجام  توسط ارگان داوطلبان
 از   نوبت  يك  عنوان متمركز، به  نيمه  تحصيلي هاي  از رشته  در هر يك نهايي  گزينش  و  عملي يا آزمون  و  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب شدن  پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب   وي براي   قبولي حداكثر دو نوبت
 نيز    جاري   سال   متمركز آزمون    رشته  شدگان   جزو پذيرفته   چنانچه،  گيرند  مي  قرار متمركز  نيمه  تحصيلي   يها   از رشته   يك  هر  شدگان   معرفي  رديف  در   كه  داوطلباني -

 : نمايند  اقدام  ذيل2 و 1   تبصره  به توانند با توجه مي ) رشته 2حداكثر( متمركز  نيمه هاي  يا رشته  رشته  گزينش مراحل  در  شركت  به  تمايل صورت در باشند
  .نمايند  تحصيل و  نام ثبت  متمركز قبولي  در رشته  مقرر  در تاريخ است   الزم داوطلبان از  دسته اين -1  صرهتب

در گـروه   ويژه فرهنگيان   هاي تحصيلي     شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و ساير توضيحات الزم در خصوص رشته            
ديـپلم  ويژه فرهنگيـان    هاي تحصيلي     همانند شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مربوط به رشته         ) هنر (4آزمايشي  

  .باشد مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما ميدر وزارت آموزش و پرورش رسمي و يا پيماني شاغل
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 پذيرفته مذكور    هاي  رشته  يا  رشته   گزينش  مختلف  مراحل در  و  كنند  اقدام    شده  معرفي  متمركز  نيمه  هاي  رشته  يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه  صورتي در -2  تبصره
  گردد و بـا آنـان       مي    تلقي»  يكن   لم   كان «متمركز  رشته در  آنان    قبلي  قبولي،  گردد  اعالم  متمركز  نيمه  رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان   اسامي  فهرست و شوند 

  .شد خواهد رفتار  انتقالي  همانند دانشجويان
گيرد و نظر به اينكه اينگونـه   متمركز انجام مي  آموزش عالي به روش نيمه  مؤسسات و   ها  دانشگاههاي تحصيلي     شجو در برخي از رشته    با توجه به اينكه پذيرش دان      -

  ا اوايل بهمن  متمركز حدوداً در اواخر ديماه و ي        هاي نيمه   باشند، لذا نتايج نهايي رشته      ها داراي مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و ساير مراحل گزينش مي             رشته
  . خواهد بود) ماه بهمن(متمركز براي نيمسال دوم  هاي تحصيلي نيمه شود، بنابراين پذيرش دانشجو براي رشته ماه اعالم مي

متمركـز دانـشجو       نيمـه   روش   بـه    جـاري   سال    آنها در آزمون     به   وابسته   عالي   آموزش  سساتؤ م   كه  هايي ها و ارگان   ها، سازمان    از وزارتخانه   يك  هر   رسمي  پرسنل -
 يا    كد وزارتخانه    و شماره    و نام    ذيربط داشته    و ارگان   ، سازمان    در وزارتخانه    رسمي   خدمت   سابقه   تمام   سال   سه  حداقل 29/12/86   تا تاريخ    كه  پذيرند، در صورتي    مي

   ساير   به   تا چهار برابرنسبت     قبولي  باشند، با شانس      نموده   مشخص  سراسري    آزمون  نام  ثبت   تقاضانامه قسمت دوم    35بند   خود را در       خدمت   محل   و يا ارگان    سازمان
  .د ش خواهند  و معرفي  گزينش داوطلبان

عملـي را بـا     گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مـصاحبه، معاينـه و آزمـون                متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي        هاي نيمه    معرفي چند برابر رشته    -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته

  
  

  )بخش چهارم(
 )هنر (4 در گروه آزمايشي   عالي موزش آ اتمؤسس و ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم   دوره  حصيليت  مختلف  هاي رشته  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و

 لي  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم   دانشجو در دوره ضوابط پذيرش شرايط و -1
  حدودجمعاً در گروه آزمايشي هنر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته  دانشجو در كليه  پذيرش  كل ظرفيت  -

   .باشد مي نفر  687
  هاي توانند رشته مي) بر اساس مندرجات كارنامه اوليه (  رشته  انتخاب  به  مجاز بودن  و همچنينهنر   آزمايشي  گروه  در آزمون  شرط شركت  به  داوطلبان كليه -

ج شده است، استخراج و بر اساس توضيحات ارائه شده و از طريق اينترنت در فرم نيز كه در فصل پنجم اين دفترچه راهنما دررا ) شبانه( نوبت دوم   دوره تحصيلي
 .نمايندانتخاب رشته وارد 

 .باشد  مي  روزانه  مربوط در دوره  رشته  و ضرايب همانند مواد امتحاني )شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصيلي هاي  از رشته  هر يك  دروس ضرايب  و امتحاني مواد -
  اختصاصي  و  واجد شرايط عمومي  است  الزم  عالي  آموزش سساتؤم  وها دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  در رشته  تحصيل  متقاضي نداوطلبا -
 .د باشن  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از  و بوده)   يك  شماره راهنماي   دفترچه2-2 و 2-1   در بندهاي شرايط مندرج(
 .شود  نمي  محسوب  سراسري  در آزمون  قبولي نوبت  از حداكثر دو  قبولي  نوبت  يك  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن ذيرفته پ-
ف از تحصيل در آزمون توانند بدون انصرا كنند، مي  و مؤسسات اموزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نميها دانشگاه) شبانه( دانشجويان دوره نوبت دوم -

نام از رشته قبولي جديد، الزم است در رشته قبولي قبلي  بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت. نام و شركت نمايند سراسري ثبت
دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در  ين الزم به توضيح است كه ا. خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند

    .رشته قبولي قبلي خود را ندارند
 )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصيل -2
 دانشجويان   به را    رفاهي ورام ساير  و  تحصيلي  وام ،  خوابگاه ،  مسكن   تامين   امكان   وجه   هيچ  به ،)شبانه(نوبت دوم      دوره   مجري   عالي   آموزش  سساتؤم و ها  دانشگاه -

 آموزش عالي كشور در فصل اول همين دفترچـه راهنمـا را            مؤسسات و   ها  دانشگاهشود توضيحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي           به داوطلبان توصيه مي   . داشت نخواهند  
 .دقيقاً مطالعه نمايند

 )شبانه( نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح نامه  درآيين  كه مگر در مواردي.  خواهند بود  روزانه  دوره انشجويان د  آموزشي  مقررات تابع )شبانه( نوبت دوم   دوره دانشجويان -
 . است  شده مستثني

 .باشد  مي  ممنوع  روزانه  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجويان انتقال -
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود  ي كارشناس  و در مقطع   كارداني  در مقطع  تحصيلي  دوره طول -
 .شود  و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم ميها دانشگاهبا نظر ) شبانه(دوره نوبت دوم  ي ها  كالس  تشكيل ساعات -
   . است  روزانه  دوره  آموزشي هاي  برنامه  همان عيناً)شبانه(دوره نوبت دوم    آموزشي هاي برنامه -
  .ر صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند كارمندان د-
  )شبانه( نوبت دوم دوره  شهريه -3
  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -
و پرداخت شهريه و يا هرگونه كمك هزينه تحصيلي از سوي سـازمان بـه كارگيرنـده    ) شبانه(م شده دوره نوبت دو  اعطاي مأموريت آموزشي به كاركنان پذيرفته       -

  .باشد ممنوع مي
 

  
  
  

  
  گزينش نحوه  و  تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت  و توزيع بندي نظر سهميه  از  داوطلبان بندي  تقسيم -4
  رشته هر   ظرفيت  درصد 90 تا   80  ميزان    به  فناوري  و  تحقيقات،  علوم    وزارت  به   وابسته  عالي   شآموز  مؤسسات و ها  دانشگاه  تحصيلي  هاي  رشته در دانشجو   ذيرش پ -
   وزارت   بـه    وابـسته    و پژوهـشي     آموزشي   و مؤسسات  ها  دانشگاه ، فناوري  و  تحقيقات،  علوم  وزارت   رسمي  كارمندان   به %10 تا   و ظرفيتي    است   استاني   بومي   روش  به

 .يابد  مي  مربوط اختصاص  استان  بومي فناوري  و  تحقيقات، علوم
  در همـان  )   در كارنامـه     منـدرج    بـومي    استان  مطابق ( آنان   بومي   استان   كه   داوطلباني   به   هر رشته   ظرفيت  در   يافته   درصد اختصاص    استاني   بومي   گزينش  در روش  -

 . خواهد گرفت  باشد تعلق استان
 . خواهد بود نام  ثبت  هنگام  به  تمام  سال35   كاركنان  سهميه  براي كثر سنحدا -1  تبصره
 .  است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت )شبانه(دوره نوبت دوم   در شده  پذيرفته  كاركنان  به   آموزشي موريتأ م اعطاي -2  تبصره
 در  نـام   ثبـت   هنگـام   و بـه  شدن  پذيرفته  صورت  و در    بوده   داوطلب   شخص   عهده   به   ضوابط بومي    به   با توجه    رشته   و انتخاب    شرط سني   ت رعاي  مسئوليت -3  تبصره

 .گردد  مي  تلقي»  يكن  لم كان«   وي  قبولي  صورت اين غير  در  مربوط را ارائه  بايد مدارك دانشگاه
 . ذيربط خواهد بود  عالي  آموزش  مؤسسه آموزشي   در اختيار شوراي  ساير ضوابط و مقررات  به توجه  با  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف تعيين -
ـ      مختلف   آزمايشي  يها  گروه   عالي   آموزش   ومؤسسات ها  دانشگاه )شبانه( نوبت دوم      دوره   تحصيلي  هاي   از رشته   يك  دانشجو در هر    گزينش -    كـل    نمـره   اسبـر اس

 .پذيرد  مي صورت)   است  شده  داده توضيحراهنما    دفترچه اينفصل اول  » الف«  قسمت  در  داوطلبان  براي  كل  نمره  محاسبه نحوه ( داوطلبان
 .هد بود خوا  روزانه هاي همانند شرايط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  هاي  دانشجو در دوره ضوابط پذيرش ساير شرايط و -
  

 و مؤسسات آموزش عالي و همچنين ضوابط مربوط به شهريه هادانشگاه)شبانه(جداول شهريه ثابت و متغير نوبت دوره دوم
 .فصل دوم اين دفترچه راهنما درج شده استدر ) شبانه(دوره نوبت دوم 
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    رشته انتخاب -5
 .پذيرد  مي  مفاد زير انجام بر اساس  هنر  آزمايشي گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  رشته انتخاب   
 و هـا   دانـشگاه  حضوري  و نيمه ) شبانه(م  ، نوبت دو    روزانه  هاي  دوره   تحصيلي  هاي  رشته   انتخاب    مجاز به    مندرجات كارنامه اوليه    اساس بر    كه   از داوطلباني   دسته  آن -

 هـاي   رشته  به مربوط  ضوابط  همچنين و راهنما    دفترچه  اين   اول   فصل   در  ضوابط مندرج   اساس بر توانند  مي  مندي   عالقه  باشند، در صورت     مي   عالي   آموزش  مؤسسات
 فرم در از طريق اينترنت     و   استخراج  مربوط  جدول از را خود   عالقه مورد   )شبانه(نوبت دوم     دوره  تحصيلي  هاي  كدرشته يا   كدرشته،)شبانه(نوبت دوم     دوره   تحصيلي  
 . نمايند د وار اولويت  ترتيب  به  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب 

تواننـد    ندارنـد و لـذا مـي     محـدوديتي   اولويـت  جنظر تعداد و از لحاظ در  از )شبانه(نوبت دوم     دوره  هاي   كدرشته   در انتخاب    فوق   واجد شرايط بندهاي    داوطلبان -
 تا 1  از اولويت (  انتخابي هاي  اولويت  عنوان ، بهو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما  مربوط استخراج   را از جداول )شبانه(دوره نوبت دوم  هاي  يا كدرشته كدرشته

 .ايند نم وارد   رشته  انتخاب در فرمو از طريق اينترنت ) 100
متمركـز و      نيمه   روش  ها، به    رشته  گونه   اين   انتخاب  مند به    عالقه هنر   آزمايشي    گروه   داوطلبان  بين  از  )شبانه( دوره نوبت دوم      هاي   از رشته   برخي  دانشجو در   پذيرش -

،   )شـبانه (دوره نوبت دوم     متمركز   نيمه   رشته   انتخاب   به   تمايل  در صورت طه  مربو   آزمايشي  گروه مند   عالقه  داوطلبان. شود   مي  انجام  مذكور   رشته   روزانه  همانند دوره 
از طريـق  ،  و انتخابي هاي  ساير كدرشته  همراه را به  آن انتخاب  و يا چند  يك  عنوان به  و  استخراجذيربط  جداول از هاي مربوط را كدرشته محل  يا  كدرشته   است  الزم

  . نمايند دوار  شته ر  انتخاب در فرماينترنت 
هـاي    گروه آزمايشي هنر مطابق ضوابط مربوط بـه رشـته         ) شبانه(هاي مختلف تحصيلي دوره نوبت دوم         اي رشته   هاي مطلوب حرفه     نقص عضو غيرمؤثر در فعاليت     -

  .باشد تحصيلي دوره روزانه گروه آزمايشي مذكور مي
  
  

  )بخش پنجم(
  )هنر (4در گروه آزمايشي  نور  پيام دانشگاهمراكز آموزشي    تحصيلي  مختلف هاي  دانشجو در رشته شرايط و ضوابط پذيرش

مندرجات كارنامه   بر اساس  در صورتيكه نور پيام دانشگاه هنر   آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب مند به عالقههنر    آزمايشي  گروه  ازداوطلبان هريك ‐
جداول فصل پنجم را از   خود  مورد عالقه هاي رشتهكد يا   ضوابط مربوط، كدرشته  كليه  با رعايت  است  باشند، الزمنور پياماه  دانشگ  رشته  انتخاب مجاز بهاوليه 

  . نمايند دوار   رشته  انتخاب فرم درو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما انتخاب و از طريق اينترنت   استخراج
  
  
  
  
  
  

  )بخش ششم(
  )هنر (4 گروه آزمايشي   غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش مؤسسات

    غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  تحصيلي هاي رشته در دانشجو  پذيرش  نحوه  و شرايط و ضوابط اختصاصي
  .باشد نفر مي  3331 حدودهنر   ي گروه آزمايش هاي  در رشته  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذيرش  ظرفيت -
  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  در گزينش  شركت  متقاضي نامي  ثبت تقاضانامه قسمت دوم 39بند  در   با عالمتگذاري  كه  از داوطلباني  دسته آن -

  كارنامه  مندرجات  به ، با توجه  است  شده  درج در فصل دوم اين دفترچه راهنما   كه ت مؤسسا  اينگونه ضوابط اختصاصي  شرايط و  به توجه توانند با اند، مي گرديده 
   تحصيلي هاي  يا كدرشته ، كدرشته  مؤسسات  اينگونه  و يا كارداني  كارشناسي هاي رشته   انتخاب  به مندي  عالقه صورت توانند در  مي  مجاز بودن و در صورت اوليه 

) 100   الي1  از اولويت( دارند   تمايل  كه  در هر اولويتي  انتخابي هاي  محل  با ساير كدرشته همراه  و كد آنها را انتخابمندرج در فصل پنجم    از جداول خود را مورد عالقه
 . نمايند دوار   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرمو از طريق اينترنت    اولويت  ترتيب به
  همراه ها به  رشته  اينگونه  نهايي  شدگان  پذيرفته  اسامي  و فهرست  خواهد گرفت   متمركز صورت  روش  به  و كارداني  كارشناسي هاي ته رش  دانشجو براي پذيرش -

 . خواهد شد  متمركز اعالم  صورت به ها  ساير رشته  شدگان  پذيرفته  اسامي فهرست 
 .گيرد  مي متمركز صورت  نيمه  صورت  به باشد، گزينش  مي  عملي  و يا آزمون  مصاحبه  نياز به  كه ارداني و يا ك  كارشناسي هاي  از رشته  در برخي-1  تبصره
ند  دار  عملي  و يا آزمون  مصاحبه  انجام  نياز به  كه  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  و يا كارداني  كارشناسي هاي  از رشته  دسته  آن  براي-2  تبصره
  بر اساس   شدگان  معرفي  ذيربط از بين  عالي  آموزش  مؤسسه خواهد شد و نهايتاً  اعالم  اسامي ، فهرست  پذيرش متمركز تا چند برابر ظرفيت  نيمه هاي رشته همانند
 و   گزينش  مذكور را براي  و فهرست  را مشخص شدگان  معرفي  مورد نظر، فهرست  رشته و ظرفيت   علمي  نمرات  به توجه  و با  عملي  و يا آزمون مصاحبه  نتيجه

 . خواهد نمود  كشور ارسال  آموزش  سنجش  سازمان  به  نهايي شدگان  قبول فهرست  استخراج
 متمركز  نيمه روش   به  كه عالي   آموزش  مؤسسات  تحصيلي ، همانند رشته  و يا كارداني  كارشناسي  تحصيلي ها با مقاطع  رشته  برخي  دانشجو براي  پذيرش-3  تبصره

   مربوط به كارداني  و  كارشناسي هاي  از رشته  كدرشته2توانند حداكثر  مند مي  عالقه  داوطلبان  صورت  در اين  است  و بديهي  خواهد گرفت پذيرند صورت دانشجو مي
در هر   متمركز خود  انتخابي هاي  ساير كدرشته  و كد آنها را در رديف  خود انتخاب شي آزماي  گروه  به توجه  را با  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش مؤسسات
 . نمايند دوار   عالقه  تقدم بر اساس   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت ) 100   الي1  اولويت از( دارند   تمايل  كه اولويتي
  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب  خود، مجاز به  اصلي  آزمايشي  بر گروه ، عالوه  اوليه  كارنامه بر اساس   كه5 و يا 3 ،2، 1   آزمايشي يها گروه   از داوطلبان  دسته  آن -4 تبصره

  حداكثر دو كدرشته    خود،  لي اص   آزمايشي  متمركز گروه    نيمه   بر دو كدرشته    توانند عالوه   باشند، مي    هنر نيز مي     گروه   غيرانتفاعي -غيردولتي     عالي   آموزش  مؤسسات  
 .نمايندوارد  خود   تحصيلي هاي  رشته  انتخاب در فرم ،  اولويت  ترتيب  و به  هنر را نيز انتخاب آزمايشي  از گروهمتمركز  نيمه

 .شود  نمي  محسوب  سراسري  درآزمون  قبولي ت از حداكثر دو نوب  قبولي  نوبت  يك  عنوان  به  غيرانتفاعي-غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذيرفته -
كه در    غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  از مؤسسات يك  هر  بر شرايط اختصاصي عالوهبايست  مي   غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات متقاضيان -

 .داشنه باشند  نيز توجهفصل دوم  در   مندرج و اختصاصي   شرايط عمومي  بايد به  است  شده  درجفصل اول اين دفترچه راهنما
  
  

 هماننـد   )هنـر  (4نور گروه آزمايشي     موزشي دانشگاه پيام  آهاي مختلف تحصيلي مراكزشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته
و واحدهاي دانـشگاه    ضمناً نام مراكز    . باشد نور مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مي         شرايط و ضوابط مربوط به دانشگاه پيام      

 .درج شده استمربوط هاي ثابت و متغير در بخش ي تحت پوشش هر مركز به انضمام جدول شهريهها شهرستان ونورپيام

هـاي ثابـت و متغيـر     و همچنين شـهريه  در فصل اول  غيرانتفاعي-غيردولتياختصاصي و آدرس مؤسسات آموزش عاليرايطش
 .دوم اين دفترچه راهنما درج شده استفصل در ات اينگونه مؤسس
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،  در وزارت آموزش و پرورشرسمي و يا پيماني شاغل ديپلم  فرهنگيانويژههاي روزانه،  هاي مختلف تحصيلي دوره رشته
  )بخش اول(  )هنر (4گروه آزمايشي  در  غيرانتفاعي-غيردولتي و مؤسسات آموزش عالي  نور پيام، )شبانه(متمركز ، دوره نوبت دوم  نيمه

  قسمت اول
  پذيرند كه از چند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو ميهاي روزانه  هاي تحصيلي دوره رشته

ويي هـر   هاي روزانه از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانـشج              هاي تحصيلي دوره    داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
ديـپلم  فرهنگيـان  ويژه هاي تحصيلي  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در فصل اول و همچنين از شرايط و ضوابط اختصاصي رشته   

  . در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند در وزارت آموزش و پرورش رسمي و يا پيماني شاغل
   همدان –نا بوعلي سيدانشگاه  

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  2532  باستان شناسي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  رجند  بيدانشگاه 

  2530  كارداني باستان شناسي    35  ـــ   زن  مرد  كارداني  
  دانشگاه تهران

  2544  باستان شناسي    30  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 

  2578  ان شناسي باست    35  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
  دانشگاه زابل

  2308  شناسي كارداني باستان    ـــ  10  زن   مرد  كارداني   
   مشهد –فردوسي دانشگاه 

محل تحصيل مجتمـع آمـوزش عـالي        
ــشابور  ــي–ني ــاه دولت ــد خوابگ  - فاق

  خوابگاه در قالب ستاد اسكان
  2568  ان شناسيكارداني باست    30  ـــ   زن  مرد  كارداني

   اردبيل-محقق اردبيليدانشگاه 
محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم      

  انساني واقع در شهرستان نمين
  2672  باستان شناسي    38  ـــ   زن  مرد   كارشناسي

  قسمت دوم 
   به تفكيك محل تحصيل)هنر (4هاي روزانه گروه آزمايشي  هاي تحصيلي دوره رشته

 تهران-)س(دانشگاه الزهرا
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع  پذيرشظرفيت  جنس پذيرش

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته گرايشنام 
  رشته

  2301  صنايع دستي    ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي  
  دانشگاه بيرجند

  2302  صنايع دستي    40  ـــ   زن  مرد   ناسيكارش  
  2303  كارشناسي فرش    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  قزوين-)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني 
  2304  مرمت واحياي بناهاي تاريخي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  2305  كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي    40  ـــ  ـــ  مرد   كارداني  

  دانشگاه تهران
  2306  عكاسي    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه زابل
  2307  مرمت اثارتاريخي    ـــ  30   15   15   كارشناسي  

  دانشگاه سمنان
  2309  صنايع دستي    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  2310  صنايع دستي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2311  كارشناسي فرش  طراحي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2312  بناهاي تاريخيكارداني حفاظت ومرمت     30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه شهركرد
محل تحصيل واقع دردانـشكده هنـر       

  2313  صنايع دستي    15  ـــ   زن  ردم   كارشناسي  شهرستان فارسان
ــع   ــشكده هنرواق محــل تحــصيل دان

  2314  كارشناسي فرش    15  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  درشهرستان فارسان
  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  2315  كارشناسي فرش    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2316  مرمت واحياي بناهاي تاريخي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2317  كارداني هنرهاي سنتي    30  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه شيراز
  2318  صنايع دستي    36  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  

  دانشگاه كاشان
  2319  صنايع دستي    23  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2320  كارشناسي فرش  رنگرزي، طراحي  23  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  2321  صنايع دستي    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه هنراسالمي تبريز
  2322  كارشناسي فرش  طراحي  ـــ  30   زن  ـــ   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  2323  كارشناسي فرش  طراحي  30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  2324  مرمت اثارتاريخي    ـــ  30  زن   ـــ  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  2325  مرمت اثارتاريخي    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  2326  هنراسالمي    ـــ  30  زن   ـــ  كارشناسي   فاقدخوابگاه-گرايش فلز
  2327  هنراسالمي    30  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه-گرايش فلز

  دانشگاه هنراصفهان
  2328  صنايع دستي    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محدوديت خوابگاه
  2329  عكاسي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه

  2330  كارشناسي فرش    ـــ  35  زن  مرد  كارشناسي   محل تحصيل واقع درشهرستان نايين
  2331  كارشناسي فرش  بافت، طراحي  ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
  2332  مرمت اثارتاريخي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه

  2333  موزه داري    ـــ  20  زن  مرد  كارشناسي   
  2334  هنراسالمي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
  2335  يخيمرمت بناهاي تار    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه

فصل پنجم



  هنر هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته                                          پنجم فصل 

111 

  دانشگاه هنرتهران
  2336  چاپ    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل تهران

  30  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
تدوين، فيلمبرداري، 

فيلمنامه نويسي، 
  كارگرداني

  2337  سينما
  2338  صنايع دستي    15  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  محل تحصيل تهران

  2339  عكاسي    15  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
  2340  كارشناسي فرش  بافت، طراحي  20  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  

  
  )بخش دوم(

  ) هنر (4 در وزارت آموزش و پرورش گروه آزمايشي رسمي و يا پيماني شاغل تحصيلي ويژه فرهنگيان ديپلم هاي رشته
هاي تحصيلي ويـژه فرهنگيـان        هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، از شرايط و ضوابط اختصاصي رشته           داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  . در وزارت آموزش و پرورش در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند رسمي و يا پيماني شاغلديپلم 
 

  استان آذربايجان شرقي
  مرد  زن  رشته تحصيلي  رشتهكد   جنس پذيرش

  توضيحات  نام مركز تربيت معلم محل تحصيل  تحصيلي  مقطع

پلم رسمي و يا پيماني شـاغل       مخصوص فرهنگيان دي    تبريز) س(فاطمه زهرا  كارداني  -  30  آموزش هنرهاي تجسمي  9958   .شرقي  آذربايجان   و پرورش استان در آموزش
  استان آذربايجان غربي

  .در آموزش و پرورش استان آذربايجان غربيمخصوص فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل           شهيد رجايي اروميه  كارداني  30  -  آموزش هنرهاي تجسمي  9959
  استان چهارمحال و بختياري

  .در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياريمخصوص فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل           شهيد باهنر شهركرد  كارداني  -  30  آموزش هنرهاي تجسمي  9960
  استان خراسان رضوي

  .ر آموزش و پرورش استان خراسان رضويدمخصوص فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل           دانشور نيشابور  كارداني  30  -  آموزش هنرهاي تجسمي  9961
  استان زنجان

  .در آموزش و پرورش استان زنجانمخصوص فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل           شهيد بهشتي زنجان  كارداني  30  -  آموزش هنرهاي تجسمي  9962
  استان گلستان

  .در آموزش و پرورش استان گلستانرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل        مخصوص ف   شهيد بهشتي گنبدكاووس  كارداني  30  -  آموزش هنرهاي تجسمي  9963
  استان مازندران

  .در آموزش و پرورش استان مازندرانمخصوص فرهنگيان ديپلم رسمي و يا پيماني شـاغل           شهيد رجايي بابل  كارداني  30  -  آموزش هنرهاي تجسمي  9964
  )ومسبخش ( 

  قسمت اول
  ) هنر (4متمركز در گروه آزمايشي  وه آزمايشي به روش نيمهپذيرش دانشجو از چند گر

ي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و يا هنر واجد شرايط نـسبت بـه                 ها  گروهمندان هريك از      پذيرش دانشجو در اين قسمت از بين عالقه        -
  نمايند،  بط با توجه به ظرفيت اعالم شده اقدام ميي آزمايشي ذيرها گروهمندان هريك از  پذيرش دانشجو از بين عالقه

، هاي تحصيلي مربـوط     ي هريك از رشته   بديهي است در زمان گزينش نهايي ظرفيت پذيرش اعالم شده برا           -
 .ي آزمايشي ذيربط تقسيم خواهد شدها گروهبه نسبت متقاضيان در هريك از 

  
  ته به وزارت اطالعاتدانشكده اطالعات وابس

 پذيرشظرفيت   جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته گرايشنام 
  رشته

  2790  علوم اجتماعي  مطالعات امنيتي  ـــ  100  زن  مرد   كارشناسي  
  2791  علوم سياسي  مطالعات امنيتي  ـــ  100  زن  مرد  كارشناسي   
  2792  مديريت اطالعات وارتباطات    ـــ  100  زن  مرد  كارشناسي   

  
  قسمت دوم

  پذيرند دانشجو مي) هنر (4متمركز از گروه آزمايشي  وش نيمه و مؤسسات آموزش عالي كه به رها دانشگاههاي تحصيلي  رشته
 و مؤسسات آموزش عالي از شرايط و ضوابط اختصاصي هـر مؤسـسه   ها دانشگاههاي تحصيلي نيمه متمركز  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته     :تذكر خيلي مهم  

  . نيمه متمركز مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردندهاي مندرج در فصل اول و همچنين از شرايط و ضوابط مربوط به رشته
  

   دانشگاهها و موسسات آموزش عاليطراحي صنعتي، طراحي پارچه و لباس و تصويري ارتباط تحصيلي هاي  رشته
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  ارتباط تصويري    ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي   تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
  ارتباط تصويري    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي   همدان –دانشگاه بوعلي سينا 

  ارتباط تصويري    ـــ  15   زن  ردم   كارشناسي  دانشگاه تهران
  ارتباط تصويري    ـــ  18   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه سمنان
  ارتباط تصويري    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي   تهران-دانشگاه  شاهد

محـل   -دانشگاه  شهيد چمران اهـواز     
  ارتباط تصويري    ـــ  14   زن  مرد   كارشناسي  تحصيل واقع درشهرستان شوشتر

واحــد  -دانــشگاه فردوســي مــشهد 
خوابگـاه  -فاقدخوابگاه دولتي -نيشابور

  در قالب ستاد اسكان
  ارتباط تصويري    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي

  ارتباط تصويري    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي   رشت-ه گيالندانشگا
  ارتباط تصويري    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  محدوديت خوابگاه -دانشگاه هنر اصفهان 
  ارتباط تصويري    ـــ  15   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل تهران -دانشگاه  هنر تهران 

ي ا  دانشگاه تربيت دبير فنـي و حرفـه       
  ارتباط تصويري    ـــ  30   زن  ـــ   كارشناسي  دختران تهران شريعتي 

2341  
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  سات آموزش عاليهاي تحصيلي ارتباط تصويري ، طراحي پارچه و لباس و طراحي صنعتي دانشگاهها و موس رشتهادامه 
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  طراحي پارچه ولباس    ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
محـل تحـصيل     -دانشگاه  هنر تهران   

  طراحي پارچه ولباس  چهطراحي پار  ـــ  13  زن  مرد  كارشناسي  تهران
اي  دانشكده تربيت دبير فني و حرفه  طراحي پارچه ولباس  طراحي پارچه  ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي

  طراحي پارچه ولباس  طراحي لباس  ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي  دختران تهران شريعتي 
2343  

  طراحي صنعتي    ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي   تهران–) س(دانشگاه الزهرا 
  طراحي صنعتي    ـــ  25  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه تهران

  طراحي صنعتي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي   تهران–دانشگاه علم و صنعت ايران 
 -دانشگاه هنر اسالمي تبريز  طراحي صنعتي    ـــ  30   زن  ـــ   كارشناسي

  طراحي صنعتي    ـــ  30  ـــ  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه
محـدوديت   -دانشگاه هنـر اصـفهان    

  طراحي صنعتي    ـــ  30  زن  مرد  كارشناسي  خوابگاه
  طراحي صنعتي    ـــ  20  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران 

2344  

 
  *تهران-دانشگاه شاهد 

  2346  كتابت ونگارگري    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   
  .ها و موسسات آموزش عالي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مراجعه نمايند  داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه شاهد به قسمت شرايط و ضوابط دانشگاه-*

 
  دانشگاه هنراصفهان 

  2347  كتابت ونگارگري    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   محدوديت خوابگاه
 

  هاي  تحصيلي نوازندگي موسيقي ايراني، مجسمه سازي، نوازندگي موسيقي جهاني، نقاشي و نمايش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  رشته
  نوازندگي موسيقي ايراني    ـــ  10  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه تهران
  نوازندگي موسيقي ايراني    ـــ  25  زن  مرد  كارشناسي   رشت –دانشگاه گيالن 

محل تحصيل  -دانشگاه هنر تهران 
  نوازندگي موسيقي ايراني    ـــ  12  زن  مرد  كارشناسي  تهران

2348  

  مجسمه سازي    ـــ  15  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه تهران
واحد  -وسي مشهد دانشگاه فرد

خوابگاه -فاقدخوابگاه دولتي-نيشابور
  در قالب ستاد اسكان

  مجسمه سازي    ـــ  25  زن  مرد  كارشناسي
محل تحصيل  -دانشگاه  هنر تهران

  مجسمه سازي    ـــ  15  زن  مرد  كارشناسي  تهران
2349  

  نوازندگي موسيقي جهاني    ـــ  10  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه تهران
محل تحصيل  - تهران دانشگاه هنر

  2350  نوازندگي موسيقي جهاني    ـــ  12  زن  مرد  كارشناسي  تهران
  نقاشي    ـــ  10  زن  ـــ  كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
  نقاشي    ـــ  20  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه تهران
  نقاشي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه  زنجان

 –دانشگاه سيستان و بلوچستان 
  نقاشي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  زاهدان

  نقاشي    ـــ  20  زن  مرد  كارشناسي   تهران -نشگاه شاهددا
  نقاشي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي   كرمان -دانشگاه شهيد باهنر

محل  -دانشگاه شهيد چمران اهواز
  نقاشي    ـــ  16  زن  مرد  كارشناسي  ع درشهرستان شوشترتحصيل واق

واحد  -دانشگاه  فردوسي مشهد 
خوابگاه -فاقدخوابگاه دولتي-نيشابور

  در قالب ستاد اسكان
  نقاشي    ـــ  25  زن  مرد  كارشناسي

  نقاشي    ـــ  30  زن  مرد  كارشناسي   رشت-دانشگاه گيالن
محدوديت  -دانشگاه  هنر اصفهان 

  نقاشي    ـــ  30  زن  مرد  ناسيكارش  خوابگاه
  نقاشي    ـــ  15  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران 

  نقاشي    ـــ  16   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه  يزد

2351  

  نمايش    ـــ  40  زن  دمر  كارشناسي  دانشگاه تهران

  ـــ  30  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران
ادبيات نمايشي، 

بازيگري، صحنه ارايي، 
كارگرداني، نمايش 

  عروسكي
  2352  نمايش

  دانشگاه هنرتهران 
  2353  موسيقي نظامي    ـــ  15  ـــ  مرد  كارشناسي   

 
   تجسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي رشته تحصيلي كارداني هنرهاي

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  30   زن  مرد   كارداني  دانشگاه اروميه 
محـل   -دانشگاه شهيد چمران اهـواز        كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  14  زن   مرد  كارداني 

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  14  زن   مرد  كارداني   ع درشهرستان شوشترتحصيل واق
2354  

  دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران 
  2342  تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي    ـــ  25   زن  مرد   كارشناسي  
  2345  كارگرداني تلويزيون    ـــ  20  زن   مرد  كارشناسي   

 
  )چهارمبخش ( 

  قسمت اول
  پذيرند كه از چند گروه آزمايشي و به روش متمركز دانشجو مي هشبانهاي  هاي تحصيلي دوره رشته

 و مؤسسات آموزش عـالي در گـروه         ها  دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم        داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
ن از نحوه پذيرش دانـشجو در دوره        از شرايط و ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در فصل اول و همچني            ) هنر (4آزمايشي  
  .مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند) شبانه(نوبت دوم 

  بيرجنددانشگاه 
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  3621  كارداني باستان شناسي    15  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  دانشگاه زابل

  3454  شناسي كارداني باستان    ـــ  10  ـــ  مرد  كارداني   
  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 

  3645  باستان شناسي    20  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
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  سمت دومق
  تفكيك محل تحصيل  بهبه روش متمركز و  )هنر (4   آزمايشي گروه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي رشته

  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  3451  صنايع دستي    ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي  
  ارسبزو-دانشگاه تربيت معلم 

  3452  كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي    80  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  شگاه زابلدان

  3453  مرمت اثارتاريخي    ـــ  10  ـــ  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه سمنان

  3455  صنايع دستي    7  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  هدانزا-دانشگاه سيستان وبلوچستان 

  3456  صنايع دستي    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3457  كارشناسي فرش  طراحي  15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شهركرد
ــع   ــشكده هنرواق محــل تحــصيل دان

  3458  صنايع دستي    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  درشهرستان فارسان
ــع   ــشكده هنرواق محــل تحــصيل دان

  درشهرستان فارسان
  3459  كارشناسي فرش    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر
  3460  مرمت واحياي بناهاي تاريخي    ـــ  32   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه شيراز
  3461  صنايع دستي    4  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  

  دانشگاه كاشان
  3462  صنايع دستي    7  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3463  كارشناسي فرش  رنگرزي، طراحي  7  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  3464  صنايع دستي    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه هنراسالمي تبريز
محل تحصيل آموزشكده   -خوابگاهفاقد

  3465  كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي     30  ـــ  ـــ  مرد   كارداني  فرش واقع در شهرستان هريس
  شگاه هنراصفهاندان

  3466  صنايع دستي    5  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3467  عكاسي    ـــ  2  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3468  كارشناسي فرش  بافت، طراحي  ـــ  5  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3469  مرمت اثارتاريخي    2  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3470  هنراسالمي    5  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه

  دانشگاه هنرتهران
  

  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
تدوين، فيلمبرداري، 

فيلمنامه نويسي، 
  كارگرداني

  3471  سينما
  3472  نايع دستيص    15  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  محل تحصيل تهران

  3473  عكاسي    10  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  
  3474  كارشناسي فرش  بافت، طراحي  10  ـــ  زن  مرد  كارشناسي  

  
  سومقسمت 

  پذيرند دانشجو مي) هنر (4متمركز از گروه آزمايشي  به روش نيمه) شبانه( و مؤسسات آموزش عالي كه در دوره نوبت دوم ها دانشگاههاي تحصيلي  رشته
 و مؤسسات آموزش عالي در گـروه        ها  دانشگاه) شبانه(متمركز دوره نوبت دوم       هاي تحصيلي نيمه      داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :ر خيلي مهم  تذك

هـاي نيمـه      از شرايط و ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در رشـته                   ) هنر (4آزمايشي  
  .ندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردندمتمركز م

  ارتباط تصويري ، طراحي پارچه و لباس و طراحي صنعتي دانشگاهها و موسسات آموزش عاليتحصيلي هاي  رشته  
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  ارتباط تصويري    ـــ  15   زن  ـــ   كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
  ارتباط تصويري    ـــ  7   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه سمنان 

محـل   -دانشگاه شهيد چمران اهـواز    
  باط تصويريارت    ـــ  4   زن  مرد   كارشناسي  تحصيل واقع درشهرستان شوشتر

واحــد  -دانــشگاه فردوســي مــشهد 
خوابگـاه  -فاقدخوابگاه دولتي -نيشابور

  در قالب ستاد اسكان
  ارتباط تصويري    ـــ  5   زن  مرد   كارشناسي

  ارتباط تصويري    ـــ  2   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه -ان دانشگاه هنر اصفه
  ارتباط تصويري    ـــ  10   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل تهران -دانشگاه هنر تهران 

اي   دانشكده تربيت دبير فني و حرفـه      
  ارتباط تصويري    ـــ  30   زن  ـــ   كارشناسي  دختران تهران شريعتي 

3475  

  طراحي پارچه ولباس    ـــ  20  زن  ـــ  كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
  طراحي پارچه ولباس  طراحي پارچه  ـــ  10  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران

اي   رفـه دانشكده تربيت دبير فني و ح     
  طراحي پارچه ولباس  طراحي پارچه  ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي  دختران تهران شريعتي 

اي   دانشكده تربيت دبير فني و حرفـه      
  طراحي پارچه ولباس  احي لباسطر  ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي  دختران تهران شريعتي 

3476  

  طراحي صنعتي    ـــ  15  زن  ـــ  كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
  طراحي صنعتي    ـــ  2  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه-دانشگاه هنر اصفهان 
  طراحي صنعتي    ـــ  20  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران

3477  
  

  دانشگاه هنر اصفهان
  3478  كتابت ونگارگري    ـــ  2  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  
  دانشگاه هنرتهران

  3479  نوازندگي موسيقي ايراني    ـــ  8  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه-محل تحصيل تهران
  

   و موسسات آموزش عاليرشته تحصيلي مجسمه سازي دانشگاهها
واحــد  -دانــشگاه فردوســي مــشهد 

خوابگـاه  -فاقدخوابگاه دولتي -نيشابور
  در قالب ستاد اسكان

  ـــ  5  زن  مرد  كارشناسي
  

  مجسمه سازي
محـل تحـصيل     -دانشگاه هنر تهران    

  مجسمه سازي    ـــ  10  زن  مرد  كارشناسي  تهران
3480  
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  تهراندانشگاه هنر
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  3481  نوازندگي موسيقي جهاني    ـــ  8  زن   مرد  كارشناسي   محل تحصيل تهران
  رشته تحصيلي نقاشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

  نقاشي    ـــ  10  زن  ـــ  كارشناسي   تهران-) س(دانشگاه الزهرا 
ــستان   ــستان و بلوچ ــشگاه سي  –دان

  نقاشي    ـــ  15   زن  مرد   كارشناسي  زاهدان 
  نقاشي    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي   كرمان –اه شهيد باهنر دانشگ

محـل   -دانشگاه شهيد چمران اهـواز    
  نقاشي    ـــ  4  زن  مرد  كارشناسي  تحصيل واقع درشهرستان شوشتر

واحــد  -ه فردوســي مــشهد دانــشگا
خوابگـاه  -فاقدخوابگاه دولتي -نيشابور

  در قالب ستاد اسكان
  ـــ  5  زن  مرد  كارشناسي

  
  نقاشي

  نقاشي    ـــ  2  زن  مرد  كارشناسي  فاقدخوابگاه-دانشگاه هنر اصفهان 
  نقاشي    ـــ  10  زن  مرد  كارشناسي  دانشگاه هنر تهران

  نقاشي    ـــ  4   زن  مرد   كارشناسي  دانشگاه يزد

3482  

  دانشگاه هنرتهران
  

  ـــ  30  زن  مرد  كارشناسي
ادبيات نمايشي، 

بازيگري، صحنه ارايي، 
كارگرداني، نمايش 

  عروسكي
  3483  نمايش

                  
  ها و موسسات آموزش عالي رشته تحصيلي كارداني هنرهاي تجسمي  دانشگاه

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  10   زن  مرد   كارداني  دانشگاه اروميه 
محـل   -شگاه شهيد چمران اهـواز    دان

  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  4  زن  مرد  كارداني  تحصيل واقع درشهرستان شوشتر
محـل   -دانشگاه شهيد چمران اهـواز    

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  4  زن  مرد  كارداني  تحصيل واقع درشهرستان شوشتر
3484  

  
  

  )پنجمبخش (
  قسمت اول

  گيرد  كه به روش متمركز پذيرش صورت مي) هنر (4 در گروه آزمايشي نور پيام تحصيلي دانشگاه  رشته
از شرايط و ضوابط اختصاصي دانـشگاه       ) هنر (4 در گروه آزمايشي     نور  پيامهاي تحصيلي دانشگاه      داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  .گردند مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع نور پيام
  

  مركزتهران- دانشگاه پيام نورتهران 
 ظرفيت
  كد رشته  نام رشته  نام گرايش  پذيرش
  6551  هنراسالمي  نگارگري  32

  
  قسمت دوم

  گيرد  كه به روش نيمه متمركز پذيرش صورت مي) هنر (4نور در گروه آزمايشي   تحصيلي دانشگاه پيام رشته
  

  مركزتهران-دانشگاه پيام نورتهران 
  6552  طراحي پارچه ولباس  طراحي پارچه  32

    
  

  )ششمبخش (
  قسمت اول

  پذيرند گروه آزمايشي به روش متمركز دانشجو ميچند  كه از  غيرانتفاعي-غيردولتي  عالي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش رشته
از ) هنـر  (4 در گـروه آزمايـشي        غيرانتفـاعي  -غيردولتي  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي        داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فـصل دوم ايـن                شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول          
  .دفترچه راهنما مطلع گردند

  
   *تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 

  9110  مديريت فرهنگي هنري    50  ـــ   زن  مرد   سيكارشنا  
 . داوطلبان تحويل شده مراجعه گرددراهنماي شركت در ازمون كه همراه با كارت ورود به جلسه بهدفترچه  غيرانتفاعي سوره به - براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي موسسه آموزش عالي غيردولتي-   *

  گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان 
  9212  كارداني باستان شناسي    100  ـــ  زن  مرد  كارداني  

   نوشهر -مارليك موسسه غيرانتفاعي 
  9216  ن شناسي باستا    50  ـــ   زن  مرد  كارشناسي  

  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما
  9242  كارداني باستان شناسي     100  ـــ  زن  مرد  كارداني  

  
  قسمت دوم

  پذيرند به روش متمركز دانشجو مي) هنر (4ايشي  غيرانتفاعي كه از گروه آزم-هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  رشته
  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي بزرگمهر

 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  8901  كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
   يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي

محــل تحــصيل واقــع در شهرســتان 
  اشكذر يزد

  8902  كارشناسي فرش  بافت  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
محــل تحــصيل واقــع در شهرســتان 

  اشكذر يزد
  8903  كارشناسي فرش  رنگرزي  60  ـــ  زن   مرد  شناسي كار

محــل تحــصيل واقــع در شهرســتان 
  اشكذر يزد

  8904  كارشناسي فرش  طراحي  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 
محــل تحــصيل واقــع در شهرســتان 

  اشكذر يزد
  8905  كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي     100  ـــ  زن   مرد  كارداني 
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  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي سپهر
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  8906  سينما  فيلمنامه نويسي  60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8907  سينما  كارگرداني  60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

   *تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 
تدوين، فيلمبرداري،   60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

فيلمنامه نويسي، 
  كارگرداني

  8908  سينما

  8909  صنايع دستي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8910  يهنراسالم    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  . راهنماي شركت در ازمون كه همراه با كارت ورود به جلسه به داوطلبان تحويل شده مراجعه گردددفترچه غيرانتفاعي سوره به -براي اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصي موسسه آموزش عالي غيردولتي -   *
  گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان 

  8911  كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
   تبريز)ص(نتفاعي نبي اكرمموسسه غيرا

  8912  كاربردي گرافيك رايانه اي-كارداني علمي     100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما

  8913  كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  
  
  سومقسمت 

  پذيرند متمركز دانشجو مي به روش نيمه) هنر (4 كه از گروه آزمايشي  غيرانتفاعي-غيردولتي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  رشته
 4 در گروه آزمايـشي      يرانتفاعي غ -غيردولتي  هاي تحصيلي نيمه متمركز مؤسسات آموزش عالي          داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  .از نحوه پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند) هنر(
  

   غيرانتفاعي - تحصيلي ارتباط تصويري موسسات آموزش عالي غيردولتي رشته
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  دمر  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  ارتباط تصويري    ـــ  50   زن  مرد   كارشناسي   تهران –دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
 موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي يزد    

محــل تحــصيل واقــع در شهرســتان  -
  اشكذر يزد

    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي
  ارتباط تصويري

  ارتباط تصويري    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي   اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر
  ارتباط تصويري    ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي   تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 

  ارتباط تصويري    ـــ  50   زن  مرد   كارشناسي  نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك 
  ارتباط تصويري    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي   تبريز)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم

  ارتباط تصويري    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي  شيراز-موسسه غيرانتفاعي هنر

8914  

  
  شيراز-موسسه غيرانتفاعي هنر

  8915  تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي   
  

   غيرانتفاعي -هاي تحصيلي طراحي پارچه و لباس و هنرهاي تجسمي موسسات آموزش عالي غيردولتي رشته
 –دانشگاه غيرانتفاعي علـم و فرهنـگ        

 تهران 
  طراحي پارچه ولباس  طراحي پارچه  ـــ  25  زن   مرد  اسي كارشن

 –دانشگاه غيرانتفاعي علـم و فرهنـگ        
 تهران 

  طراحي پارچه ولباس  طراحي لباس  ـــ  25  زن   ـــ  كارشناسي 
8916  

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  100   زن  مرد   كارداني   شيراز-موسسه غيرانتفاعي آپادانا
  ارداني هنرهاي تجسميك  نقاشي  ـــ  100   زن  مرد   كارداني   شيراز-موسسه غيرانتفاعي ارم 
  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100  زن   مرد  كارداني    شيراز-موسسه غيرانتفاعي ارم 

  كارداني هنرهاي تجسمي  نقاشي  ـــ  100   زن  مرد   كارداني   اصفهان-بزرگمهر موسسه غيرانتفاعي 
  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100  زن   مرد  كارداني    اصفهان-بزرگمهر موسسه غيرانتفاعي 

  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني    زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو
  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100  زن   مرد  كارداني    اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر

  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني   مشهد –موسسه غيرانتفاعي فردوس 
  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني   نوشهر- موسسه غيرانتفاعي كمال الملك

  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني  نور-رويان -موسسه غيرانتفاعي مازيار
  ي تجسميكارداني هنرها  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد
  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100  زن   مرد  كارداني    تبريز)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم

  كارداني هنرهاي تجسمي  گرافيك  ـــ  100   زن  مرد   كارداني  محموداباد-موسسه غيرانتفاعي نيما

8917  

  
  بروجرد-موسسه غيرانتفاعي عالمه بحرالعلوم 

  8918  كارداني هنرهاي نمايشي  كارگرداني  ـــ  31   زن  مرد   كارداني  
  

  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 
  8919  كتابت ونگارگري    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   

  
   غيرانتفاعي -هاي تحصيلي نقاشي و نمايش موسسات آموزش عالي غيردولتي رشته

 –دانشگاه غيرانتفاعي علـم و فرهنـگ        
  تهران

  نقاشي    ـــ  50  زن   مرد  كارشناسي 
  نقاشي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي    اصفهان-بزرگمهر موسسه غيرانتفاعي 

  نقاشي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي    اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر
  نقاشي    ـــ  45  زن   مرد  كارشناسي    تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره 

  نقاشي    ـــ  50  زن   مرد  كارشناسي   نوشهر-موسسه غيرانتفاعي مارليك 
  نقاشي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي   نور-رويان -انتفاعي مازيارموسسه غير

  نقاشي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي   شيراز-موسسه غيرانتفاعي هنر

8920  

 - موسسه غيرانتفاعي سـوره تهـران     
-نمـايش عروسـكي   -ادبيات نمايشي 
  طراحي صحنه

يشي، صحنه ادبيات نما  ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي 
ارايي، نمايش 

  عروسكي
  نمايش

  نمايش  كارگرداني  ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي    تبريز)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
  نمايش  بازيگري  ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي    تبريز)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم

8921  
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  بخش هفتم 
  دپذير متمركز دانشجو مي به روش نيمههنر كه از گروه آزمايشي  تهران المللي دانشگاه بينطراحي صنعتي واحد تحصيلي    رشته

  
 ضـوابط   از شـرايط و   ) هنـر  ( 4المللي دانشگاهها در گروه آزمايـشي         هاي تحصيلي واحدهاي بين     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل دوم ايـن دفترچـه راهنمـا                         
  .مطلع گردند

  دانشگاه تهران
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  9344  طراحي صنعتي    ـــ  60   زن  مرد   كارشناسي  شي كي المللنيمحل تحصيل واحدب
  
  
  
  
  

  )هاي خارجي زبان (5آزمايشي گروه 
  )بخش اول(

توضيحات و شرايط كلي    (شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما         هاي خارجي توصيه مي     به داوطلبان گروه آزمايشي زبان    
  .را به دقت مطالعه نمايند) هاي تحصيلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته

) هـاي خـارجي   زبـان  (5هاي روزانه آزمون سراسري به روش متمركـز در گـروه آزمايـشي            ي تحصيلي دوره  ها   اين بخش شامل شرايط و ضوابط اختصاصي رشته        -
  .باشد مي

 .دباش نفر مي 2464  حدود  عالي  آموزش  و مؤسساتها دانشگاههاي خارجي   زبانگروه آزمايشي   روزانه  دوره هاي رشتهكل در دانشجو    پذيرش ظرفيت -
   شرط آنكه    به ،مذكور باشند مقاطع كارداني و كارشناسي گروه         تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب  مند به   عالقه   كه  هاي خارجي    زبان   آزمايشي   گروه  ن از داوطلبا    دسته  ن آ -

 مربوط    تحصيلي  هاي  توانند رشته    باشند، مي    رشته   انتخاب  مجاز به بر اساس مندرجات كارنامه اوليه       و      شركت   ذيربط   آزمايشي  گروهعمومي و اختصاصي      در آزمون 
 . نمايند را انتخاب

   ايـن 1   در زير گروه  مندرج اختصاصي  و  عمومي  دروس  با ضرايب اختصاصي  و  عمومي   آزمون   كل  از نمره ،   انگليسي   زبان   رشته   براي   گزينش   مالك   كل   نمره -1  تبصره
  .شود  مي محاسبه)  ذيل2شماره   جدول(   آزمايشي گروه

   ايـن  2   در زير گـروه      مندرج  اختصاصي  و   عمومي   دروس   با ضرايب   اختصاصي  و   عمومي   آزمون   كل  از نمره آلماني،     زبان   رشته   براي   گزينش   مالك   كل   نمره -2  تبصره
  .شود  مي محاسبه)  ذيل2شماره   جدول(   آزمايشي گروه

  ايـن  3   در زير گروه     مندرج  اختصاصي  و   عمومي   دروس   با ضرايب   اختصاصي  و   عمومي   آزمون   كل  از نمره فرانسه،     زبان  ه رشت   براي   گزينش   مالك   كل   نمره -3  تبصره
  .شود  مي محاسبه)  ذيل2شماره   جدول(   آزمايشي گروه

 سـاير     و همچنـين     بـوده   ايتاليـايي و يـا روسـي         آنان   خارجي   زبان   كه  هاي خارجي    زبان   آزمايشي   در گروه    كننده   شركت   داوطلبان   براي   آزمون   كل   نمره -4  تبصره
   كـل    نمـره   بـر اسـاس   ... غيرفرانسه و يا غيرآلماني و    ،     غيرانگليسي  هاي خارجي    زبان  هاي   رشته   انتخاب   براي  آزمايشي    گروه   در اين   كننده   شركت  داوطلبان
 .گيرد  قرار مي  گزينش  و مالك  محاسبه  آزمايشي  گروه اين)  ذيل2جدول شماره ( در   مندرج  عمومي  دروس  با ضرايب  عمومي آزمون

  . است  بوده  خارجي زبان ومعارف اسالمي  و  ، فرهنگ  عربي ، زبان  فارسي  و ادبيات  زبان  شامل هاي خارجي  زبان  آزمايشي آزمون گروه   عمومي   دروس -
   تخصصي  ، آزمون    است   بوده  ، فرانسه و يا آلماني     انگليسي   آنان   امتحاني   خارجي   زبان   كه   داوطلباني   براي  هاي خارجي    زبان  زمايشي آ   گروه آزمون   اختصاصي  دروس -

 .  است بودهمربوط   زبان
  با   مختلف   تحصيلي  هاي   رشته    دروس   ضرايب  بر اساس  را     خود  القه مورد ع    تحصيلي  هاي   شرايط و ضوابط رشته      به  توانند با توجه     مي  هاي خارجي    زبان   آزمايشي   گروه  داوطلبان -

 مـورد     تحـصيلي   هاي ، كدرشته    تحصيل   محل   تفكيك   به   تحصيلي  هاي   رشته   جداول   به   و با توجه    انتخاببر اساس مندرجات كارنامه اوليه       و    فوق 4 و   3،  2 ،1  هاي   تبصره   به  توجه
 . نمايند  اقدام100 تا 1   از اولويت  رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت  آنها   نمودندوار   به نسبت ،بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما  سپس و  خود را انتخاب  عالقه

هـاي    زبـان   آزمايـشي    گـروه    تحـصيلي   هاي   رشته   در گزينش    شركت   خود را به    مندي   عالقه   كه 4 و يا    3،  2،  1   آزمايشي  يها  گروه از     هر يك    از داوطلبان    دسته  آن -
  هاي خارجي  زبان  گروه  تحصيلي هاي  رشتهبر اساس مندرجات كارنامه اوليه و  هاي خارجي  زبان  آزمايشي  گروه  در آزمون  شرط شركت اند، به نموده   مشخص خارجي
  هـاي    رشـته    انتخـاب   در فـرم  از طريـق اينترنـت       خود را      مورد عالقه    تحصيلي  هاي  رشتهكد   يا    توانند كدرشته   باشند، مي   هاي خارجي    زبان   رشته   انتخاب  مجاز به 
 . نمايند دوار  تحصيلي

در    منـدرج   بـومي   استان مطابق (  آنان  بومي  استان  كه  از داوطلباني  دسته  آن را منحصراً فصل هفتم    در     مندرج  هاي خارجي   زبانگروه آزمايشي      تحصيلي  كدرشته -
   بـه   توانند بـا توجـه       مي ، باشد   و يا هرمزگان    ، لرستان   ، كرمانشاه   ، كردستان    و بلوچستان   ، سيستان    و بختياري   بوشهر، چهار محال  ايالم،    هاي استان  از  يكي)  كارنامه

منـدرج در فـصل      تحـصيلي  هاي  كدرشته  بر انتخاب  عالوه ،)  محروم   دانشجو در مناطق     پذيرش  نحوه(راهنما     دفترچه   اين هشت از فصل اول   بند    در  ضوابط مندرج 
  . نمايند دوار   رشته  انتخاب در فرمهفتم از طريق اينترنت 

هاي بروجرد، بم، زرند و دورود را منحصراً آن دسته از داوطلبـان   هاي خارجي مندرج در جدول شهرستان هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان   كدرشته و يا كدرشته    -
هاي تحصيلي جداول مندرج در فصل هفتم انتخاب و از طريق اينترنـت در   توانند عالوه بر رشته هاي بم، زرند، دورود و بروجرد بر حسب مورد، مي   شهرستانبومي  

  .فرم انتخاب رشته وارد نمايند
  زبـان   درس  الزم  نمـره    حـداقل    داشـتن   در صورت  (  انتخابي   با رشته    متناسب   خارجي   زبان   درس  ، نمره    و روسي    ايتاليايي  هاي خارجي    زبان   تحصيلي  هاي  در رشته  -
 .د خواهد ش  ضرب1/1در عدد ) مذكور 
 .باشد مي)  ليسانس ( كارشناسيو ) فوق ديپلم(كارداني   هاي خارجي  زبان  مختلف هاي  رشته التحصيلي  فارغ مدرك -
 .باشد ميذيل    جدول  شرح  به هاي خارجي  زبان  تحصيلي هاي ته رش  حرفه  مطلوب هاي  در فعاليتمؤثر  عضو غير نقص -

 ) هاي خارجي زبان (5   آزمايشي  گروه  مختلف هاي  رشته اي  حرفه  مطلوب  در فعاليتمؤثر عضو غير  نقص جدول
   تحصيلي هاي رشته   رشته  در انتخابمؤثر عضو غير  نقص نوع

   و نقصي    ضعف   است   الزم   فرانسه  زبان   مختلف  هاي   رشته   ورود به   داوطلبان
 .)  مترجمي گرايش(  فرانسه ، زبان)  ادبي گرايش( فرانسه زبان . باشند  نداشته و نوشتن   و تكلم در شنوايي

  . ژاپني  و زبان  آلماني  زبان ، مترجمي  آلماني زبان . باشند  سالم كامالً  و نوشتن  و شنوايي از نظر بينايي
 آنهـا    تكلـم   و قـدرت   شـنوايي   كه  و معلوليني  ذهني   افتادگان  عقب جز    به

 . است ها بالمانع  رشته  در اين  معلولين بقيه  ، پذيرش  ديده آسيب
،   انگليسي  دبير زبان ، تربيت  انگليسي  و ادبيات زبانمترجمي زبان روسي، ،   روسي زبان

 . اسپانيايي  زبان و  ايتاليايي ، زبان  انگليسي زبان  مترجمي
  .، زبان تركي استانبولي اردو  و ادبيات ، زبان)متمركز نيمه(   ارمني  و ادبيات زبان . باشد  نداشته  عضو دستي نابينا نباشد و نقص

اندازي پايگاه امكانـات   ران مبادرت به راه، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز، شيراز و عالمه طباطبايي ته    )س(ي الزهرا ها  دانشگاهتوجه به اينكه       با  -
ي مـذكور را در     هـا   دانشگاههاي تحصيلي موجود در       شود كه رشته   اند لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي         نموده)  روشندل(اي ويژه دانشجويان نابينا       رايانه

  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اولويت انتخاب رشته
  

ششمفصل
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  . هاي خارجي در جدول ذيل درج شده است  آزمايشي زبان  به گروه مربوط  در زيرگروه  امتحاني  از دروس يك  هر  و ضرائبها گروه از زير  هريك تحانيمواد ام -
 مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در زير گروه مربوط) هاي خارجي زبان (5ي آزمايشي گروه آزمايشي ها گروهجدول زير

 هاي آزمايشي س به تفكيك زيرگروهضرايب درو
  4زيرگروه 
****  

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1زيرگروه 
* 

 نام گروه آزمايشي  مواد امتحاني

روه
د گ

ك

   زبان و ادبيات فارسي-1 4 4 4 4
   زبان عربي-2 2 2 2 2
   فرهنگ و  معارف اسالمي-3 3 3 3 3
س    زبان خارجي-4 2 2 2 4

درو
مي

مو
ع

  

  زبان تخصصي انگليسي 4 0 0 0
  زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
س   زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0

در
صي

خص
ت  5 هاي خارجي زبان

  .باشد هاي زبان و ادبيات انگليسي ـ مترجمي زبان انگليسي و آموزش زبان انگليسي مي هاي خارجي مربوط به رشته  گروه آزمايشي زبان1زيرگروه * 
  .باشد هاي زبان آلماني ـ مترجمي زبان آلماني مي هاي خارجي مربوط به رشته  گروه آزمايشي زبان2يرگروه ز** 

  .باشد هاي زبان فرانسه گرايش ادبي ـ زبان فرانسه گرايش مترجمي مي هاي خارجي مربوط به رشته  گروه آزمايشي زبان3زيرگروه *** 
استانبولي، زبان و ادبيات  هاي خارجي ايتاليايي، روسي، ژاپني، اسپانيايي، چيني، تركي  هاي زبان جي مربوط به رشتههاي خار  گروه آزمايشي زبان4يرگروه ز ****

  .باشد و درس زبان تخصصي ندارد اردو، زبان و ادبيات ارمني مي
  

   ش و نوع گزين تحصيلي مقاطع ، زيرگروه ،)زبانهاي خارجي( 5 آزمايشي گروه  تحصيلي  هاي رشته جدول
جدول

ش
  گزينشنوع  مقطع تحصيلي  زيرگروه  گرايش  رشته

  ياستان   كارشناسي  1    تربيت دبيرزبان انگليسي  1
  ياستان  كارشناسي   4    زبان اسپانيايي  2
  يكشور  كارشناسي   4    زبان ايتاليايي  5
  يكشور  كارشناسي   4    زبان تركي استانبولي  6
  يكشور  كارشناسي   4    زبان چيني  7
  يكشور  كارشناسي   4    زبان وادبيات ژاپني  9

  يكشور  كارشناسي   3  
  يكشور  كارشناسي   3  ادبي

10  
  
  

  زبان فرانسه
  يكشور  كارشناسي   3  مترجمي

  يكشور  كارشناسي   4    زبان وادبيات اردو  11
  يكشور  كارشناسي   4    زبان وادبيات ارمني  12

  13  يكشور  كارشناسي   4  
  يكشور  كارشناسي   4  مطالعات امنيتي  علوم اجتماعي  

  14  يكشور  كارشناسي   4  
  يكشور  كارشناسي   4  مطالعات امنيتي  علوم سياسي  
  يكشور  كارشناسي   4    مديريت  16
  يكشور  كارداني   1    كارداني اموزش زبان انگليسي  17
  يكشور  كارداني   4    كارداني تربيت معلم قران مجيد  18
  يكشور  كارداني   1    كارداني مترجمي زبان انگليسي  19
  يكشور  كارشناسي   2    مترجمي زبان الماني  20
  يكشور  كارشناسي   1    مترجمي زبان انگليسي  21
  اي ناحيه  كارشناسي   1    مترجمي خبرزبان انگليسي  22
  يكشور  كارشناسي   4    مترجمي زبان روسي  23
  يكشور  كارشناسي   2    زبان الماني  24
  استاني  كارشناسي   1    زبان وادبيات انگليسي  25
  يكشور  كارشناسي   4    زبان روسي  26
  يكشور  كارشناسي   1    اموزش زبان انگليسي  27
  يكشور  كارشناسي   4    علوم قران مجيد  28
  يكشور  كارشناسي   4    تفسيرقران مجيد  29
  يكشور  كارشناسي   4    معارف قران مجيد  30
  يكشور  كارشناسي   4    تربيت معلم قران مجيد  31
  يكشور  كارشناسي   4    حديثعلوم قران و  32
  يكشور  اسي كارشن  4    علوم حديث  33
  يكشور  كارشناسي   4    فنون قرائت تالوت وكتابت قران مجيد  34

  
  

  )بخش دوم(
   در عالي آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه )شبانه(وبت دوم ن  دوره  حصيليت  مختلف  هاي رشته  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و

 )هاي خارجي زبان (5گروه آزمايشي 
 لي  عا  آموزش سساتؤم )شبانه( نوبت دوم   دانشجو در دوره ضوابط پذيرش شرايط و -1
هاي خارجي  در گروه آزمايشي زبان  عالي  آموزش  سساتؤم و اه دانشگاه )شبانه( نوبت دوم     دوره   تحصيلي   مختلف  هاي   رشته   دانشجو در كليه     پذيرش   كل  ظرفيت  -

 .باشد مي نفر 1021  حدودجمعاً
  .باشد  مي  روزانه  مربوط در دوره  رشته  و ضرايب همانند مواد امتحاني )شبانه(نوبت دوم    دوره  تحصيلي هاي  از رشته  هر يك  دروس ضرايب  و امتحاني مواد -
  اختـصاصي   و  واجـد شـرايط عمـومي     اسـت   الزم  عالي   آموزش  سساتؤم  و ها  دانشگاه )شبانه( نوبت دوم      دوره   تحصيلي  هاي   در رشته   حصيل ت   متقاضي  داوطلبان -
 . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از  و بوده)   يك  شماره راهنماي   دفترچه2-2 و 2-1   در بندهاي شرايط مندرج(
 .شود  نمي  محسوب  سراسري  در آزمون  قبولي نوبت  از حداكثر دو  قبولي  نوبت  يك  عنوان به )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شدن پذيرفته -
ر آزمـون  توانند بدون انصراف از تحـصيل د  كنند، مي  و مؤسسات اموزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نميها دانشگاه) شبانه( دانشجويان دوره نوبت دوم   -

نام در رشته قبولي جديد، الزم است در رشته قبـولي قبلـي    بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت         . نام و شركت نمايند    سراسري ثبت 
داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحـصيل در        دسته از    الزم به توضيح است كه اين       . خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند             

    .رشته قبولي قبلي خود را ندارند



 هاي خارجي شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مختلف تحصيلي گروه آزمايشي زبان                                        فصل ششم 

118 

باشد كه در فـصل دوم        هاي ذيربط مي    هاي روزانه رشته    همانند دوره ) شبانه(هاي خارجي دوره نوبت دوم        هاي گروه آزمايشي زبان       شرايط پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته        -
توانند با    باشند در صورت تمايل مي      هاي خارجي مي    هاي تحصيلي زبان    مجاز به انتخاب رشته   بر اساس مندرجات كارنامه اوليه       داوطلبان كه    كليه. اين دفترچه راهنما آمده است    

مـورد عالقـه از     هاي تحـصيلي       نسبت به درج كدرشته    و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما      هاي مورد عالقه خود را استخراج         محل  توجه به جداول بخش هفتم كدرشته       
  . طريق اينترنت در فرم انتخاب رشته وارد نمايند

 اند و شده  نيز هاي خارجي  زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي  رشته  در گزينش  شركت مند به  عالقه كه 4 و يا 3، 2، 1   آزمايشي يها گروه   از داوطلبان  دسته آن:  تبصره
باشـند، در    مـي  هاي خارجي   زبان   گروه   رشته   انتخاب   مجاز به  بر اساس مندرجات كارنامه اوليه    اند و      كرده   شركت  خارجيهاي     زبان   آزمايشي   گروه  در آزمون 

 خـود     اصـلي    آزمايـشي    گـروه    تحصيلي  هاي   بر كدرشته    را عالوه   هاي خارجي   زبان )شبانه( نوبت دوم      دوره  هاي محل  توانند كدرشته    مي  مندي   عالقه  صورت
 . نمايند دوار   رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت  و  خابانت

  .باشد هاي مذكور مي  همانند دوره روزانه رشته)شبانه( نوبت دوم   دوره هاي خارجي  زبان  مختلف هاي رشته   اي حرفه   مطلوب   هاي فعاليت در مؤثر غير عضو   نقص -
 )شبانه( نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصيل -2
 دانـشجويان    بـه   رفاهي امور ساير  و  تحصيلي  وام ،  خوابگاه ،  مسكن   تامين   امكان   وجه   هيچ  به ،)شبانه(نوبت دوم      دوره   مجري   عالي   آموزش  سساتؤم و ها  دانشگاه -

موزش عالي كشور در فصل اول همين دفترچـه راهنمـا را            آ مؤسسات و   ها  دانشگاهشود توضيحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي           به داوطلبان توصيه مي    .داشت نخواهند  
 .دقيقاً مطالعه نمايند

 )شبانه( نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح نامه   درآيين   كه  مگر در مواردي  .  خواهند بود    روزانه   دوره   دانشجويان   آموزشي   مقررات  تابع )شبانه( نوبت دوم      دوره   دانشجويان -
 . است  شده مستثني

 .باشد  مي  ممنوع  روزانه  دوره به) شبانه( نوبت دوم   دوره  دانشجويانل انتقا-
  .برابر ضوابط مربوط خواهد بود   كارشناسي  و در مقطع   كارداني  در مقطع  تحصيلي  دوره ل طو-
 .شود عيين و اعالم مي و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تها دانشگاه با نظر )شبانه( نوبت دوم   دورهي ها  كالس  تشكيل ساعات -
  .  است  روزانه  دوره  آموزشي هاي  برنامه  همانعيناً)شبانه( نوبت دوم   دوره  آموزشي هاي برنامه -
   )شبانه( نوبت دوم   دوره شهريه - 3
  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -
و پرداخت شهريه و يا هرگونه كمك هزينه تحصيلي از سوي سـازمان بـه كارگيرنـده    ) شبانه(شده دوره نوبت دوم  موزشي به كاركنان پذيرفته     اعطاي مأموريت آ   -

  .باشد ممنوع مي
  . كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند-
  
  
  
  

  
  گزينش نحوه  و  تحصيلي هاي  رشته  ظرفيت  و توزيع بندي نظر سهميه  از بان داوطل بندي  تقسيم -4
  رشته هر   ظرفيت  درصد 90 تا   80  ميزان    به  فناوري  و  تحقيقات،  علوم    وزارت  به   وابسته  عالي   آموزش  مؤسسات و ها  دانشگاه  تحصيلي  هاي  رشته در دانشجو   پذيرش -
   وزارت  به  وابسته  و پژوهشي  آموزشي  و مؤسساتها دانشگاه ، فناوري  و تحقيقات، علوم  وزارت   رسمي كارمندان  درصد به 10 تا   ظرفيتي و  است  استاني  بومي  روش به

 .يابد  مي  مربوط اختصاص  استان  بومي فناوري  و ، تحقيقات علوم
  در همـان  )   در كارنامـه     منـدرج    بـومي    استان  مطابق ( آنان   بومي   استان   كه   داوطلباني   به  رشته هر    ظرفيت  در   يافته   درصد اختصاص    استاني   بومي  گزينش در روش    -

 . خواهد گرفت  باشد تعلق استان
 . خواهد بود نام  ثبت  هنگام  به  تمام  سال35   كاركنان  سهميه  براي حداكثر سن -1 تبصره
 .  است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت )شبانه(دوره نوبت دوم   در شده  پذيرفته  كاركنان  به   آموزشي موريتأ م اعطاي -2 تبصره
 در  امن  ثبت  هنگام  و به شدن  پذيرفته  و درصورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت مسئوليت -3 تبصره

 .گردد  مي  تلقي»  يكن  لم كان«   وي  قبولي  صورت اين غير  در  مربوط را ارائه  بايد مدارك دانشگاه
  . تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود-
  .شدگان الزامي است  علمي الزم براي كليه پذيرفته كسب حدنصاب نمره-
   كل  نمره بر اساس   مختلف  آزمايشي يها گروه   عالي  آموزش مؤسسات  وها دانشگاه )شبانه( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  از رشته  دانشجو در هريك ينش گز-

 .پذيرد  مي صورت)   است  شده  داده توضيحراهنما    دفترچه اينفصل اول  » الف«  قسمت  در  داوطلبان  براي  كل  نمره  محاسبه نحوه ( داوطلبان
 . خواهد بود  روزانه هاي همانند شرايط و ضوابط دوره )شبانه( نوبت دوم  هاي  دانشجو در دوره ضوابط پذيرش ساير شرايط و -
    رشته انتخاب -5
 .پذيرد  مي  مفاد زير انجام بر اساس  هاي خارجي زبان  گروه آزمايشي )هشبان( نوبت دوم   دوره  تحصيلي هاي  رشته انتخاب   
 و ها دانشگاه حضوري و نيمه) شبانه(، نوبت دوم   روزانه هاي  دوره  تحصيلي هاي رشته  انتخاب   مجاز به  مندرجات كارنامه اوليه اساس بر   كه  از داوطلباني دسته  آن -

 هاي رشته  به مربوط  ضوابط همچنين و راهنما  دفترچه  اين  اول  فصل در  ضوابط مندرج  اساس بر توانند مي  مندي  عالقه ، در صورتباشند  مي  عالي  آموزش مؤسسات
 فرم در از طريق اينترنت و  استخراج  مربوط  جدول از را خود  عالقه مورد  )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي  هاي كدرشته يا  كدرشته، )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي 
  . نمايند  وارد اولويت  ترتيب  به  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب 

توانند   ندارند و لذا مي  محدوديتي  اولويت نظر تعداد و از لحاظ درج  از )شبانه(نوبت دوم    دوره هاي  كدرشته  در انتخاب  فوق  واجد شرايط بندهاي داوطلبان -
 تا 1  از اولويت (  انتخابي هاي  اولويت  عنوان ، بهو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما  مربوط استخراج   را از جداول )شبانه(دوره نوبت دوم  يها  يا كدرشته كدرشته

 . نمايند وارد   رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت ) 100
   روش ها، به  رشته  اينگونه  انتخاب مند به  عالقههاي خارجي زبان   آزمايشي  گروه  داوطلبان بين  از )شبانه( دوره نوبت دوم  هاي  از رشته برخي  دانشجو در پذيرش -

دوره نوبت  متمركز  نيمه  رشته  انتخاب  به  تمايل در صورتگروه آزمايشي مربوط مند   عالقه داوطلبان. شود  مي انجام  مذكور  رشته  روزانه متمركز و همانند دوره نيمه
  هاي  ساير كدرشته  همراه را به  آن انتخاب  و يا چند  يك  عنوان به  و استخراجذيربط   جداول از هاي مربوط را كدرشته محل  يا  كدرشته  است ، الزم )شبانه(وم د

  . نمايند وارد   رشته  انتخاب در فرماز طريق اينترنت ،  انتخابي
  

  )سومبخش (
  )هاي خارجي زبان (5در گروه آزمايشي  نور  پيام دانشگاهمراكز آموزشي    تحصيلي  مختلف هاي  رشته دانشجو در شرايط و ضوابط پذيرش

 بر  در صورتيكه نور پيام دانشگاه هاي خارجي زبان   آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب مند به عالقههاي خارجي  زبان   آزمايشي  گروه  ازداوطلبان هريك ‐
 خودرا   مورد عالقه هاي رشتهكد يا   ضوابط مربوط، كدرشته  كليه  با رعايت  است  باشند، الزمنور پيام دانشگاه   رشته  انتخاب مجاز بهارنامه اوليه اساس مندرجات ك

  . نمايند دوار   رشته  انتخاب فرم درو بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما انتخاب و از طريق اينترنت   استخراججداول فصل هفتم از 
  
  
  
  
  

 و همچنـين ضـوابط   سـسات آمـوزش عـالي    و مؤهادانشگاه)شبانه(دومدورهجداول شهريه ثابت و متغير نوبت
 . در  فصل دوم اين دفترچه راهنما درج شده است)شبانه(مربوط به شهريه دوره نوبت دوم

) هاي خارجي   زبان (5نور گروه آزمايشي     هاي مختلف تحصيلي مراكز آموزشي دانشگاه پيام      شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته
ضـمناً نـام مراكـز و واحـدهاي         . باشد نور مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مي         امهمانند شرايط و ضوابط مربوط به دانشگاه پي       

 .هاي ثابت و متغير در بخش مربوط درج شده است هاي تحت پوشش هر مركز به انضمام جدول شهريه  و شهرستاننورپيامدانشگاه
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  )چهارمبخش (
  )هاي خارجي زبان (5در گروه آزمايشي    غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش مؤسسات

    غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  تحصيلي هاي رشته در دانشجو  پذيرش  نحوه  و شرايط و ضوابط اختصاصي
 .باشد نفر مي 2590  حدودهاي خارجي زبان   گروه آزمايشي هاي  در رشته  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي آموزش  مؤسسات در دانشجو  پذيرش  ظرفيت -
  غيرانتفـاعي -غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  در گزينش  شركت  متقاضي نامي  ثبت  تقاضانامه قسمت دوم39 در بند   با عالمتگذاري  كه  از داوطلباني   دسته  آن -

  كارنامـه    منـدرجات    بـه   ، با توجه     است   شده  درجدفترچه راهنما     اينفصل دوم    در     كه   مؤسسات   اينگونه  ضوابط اختصاصي   شرايط و    به  توجه توانند با   اند، مي  گرديده  
  . نمايند  مربوط اقدام  آزمايشي  گروه  به جهتو  مذكور با  از مؤسسات يك  هر  تحصيلي هاي رشتهكد يا  رشتهكد   انتخاب  به ، نسبت مندي  عالقه صورت در  اوليه 

هاي  توانند انتخاب نمايند كه اوالً در گروه آزمايشي زبان  را كساني مي غيرانتفاعي-غيردولتي هاي خارجي مؤسسات آموزش عالي  هاي تحصيلي زبان  رشته-تبصره
 .تخاب رشته باشند به ان مجاز  مندرجات كارنامه اوليهبر اساسخارجي شركت نموده و ثانياً 

   در گـزينش   شـركت  را بـه   خود مندي  عالقه نام  ثبت  در تقاضانامه  كه  داوطلباني  كليه  غيرانتفاعي -غيردولتي     عالي   آموزش   مؤسسات  هاي   رشته   انتخاب  بر اساس  -
   بـه   منـدي    عالقه  صورت توانند در    مي   مجاز بودن    و در صورت     اوليه  ارنامه ك   مندرجات   به  توجه اند، با    نموده   مشخص   غيرانتفاعي -غيردولتي     عالي   آموزش  مؤسسات
كد آنها مندرج در فصل هفتم انتخاب و   ولا خود را از جد  مورد عالقه  تحصيلي هاي  يا كدرشته ، كدرشته  مؤسسات  اينگونه  و يا كارداني   كارشناسي  هاي  رشته  انتخاب

  هـاي    رشـته    انتخـاب   در فـرم  از طريق اينترنـت        اولويت   ترتيب  به) 100   الي 1  از اولويت ( دارند     تمايل   كه   در هر اولويتي     انتخابي  هاي  محل   با ساير كدرشته    همراه را
 . نمايند دوار  تحصيلي

  همـراه   ها بـه    رشته   اينگونه   نهايي   شدگان   پذيرفته   اسامي   و فهرست    خواهد گرفت    متمركز صورت    روش   به   و كارداني    كارشناسي  هاي  رشته   دانشجو براي   پذيرش -
 . خواهد شد  متمركز اعالم  صورت به ها  ساير رشته  شدگان  پذيرفته  اسامي فهرست 

 .شود  نمي  محسوب راسري س  درآزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  به  غيرانتفاعي-غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات در  شدن  پذيرفته -
در فصل اول اين    غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  از مؤسسات يك  هر  بر شرايط اختصاصي  عالوه  غيرانتفاعي-غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات متقاضيان -

  . فرمايند نيز توجهن دفترچه راهنما فصل دوم اي در   مندرج  و اختصاصي  شرايط عمومي  بايد به  است  شده  درج دفترچه راهنما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و مؤسسات ، نيمه حضوري )شبانه(متمركز، دوره نوبت دوم  ، نيمه هاي محروم هاي روزانه، استان هاي مختلف تحصيلي دوره شامل رشته
  )هاي خارجي زبان (5 در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي-غيردولتي آموزش عالي 

  
  )بخش اول(

  به تفكيك محل تحصيل) هاي خارجي زبان (5هاي روزانه گروه آزمايشي  لي دورههاي تحصي رشته
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه ) هاي خارجي زبان (5هاي روزانه در گروه آزمايشي   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره :تذكر خيلي مهم

  . ي مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردندخدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عال
  

  دانشگاه اراك
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  2401  مترجمي زبان انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه اروميه

  2402  زبان وادبيات انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه اصفهان

  2403  زبان فرانسه  ادبي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2404  زبان وادبيات ارمني    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2405  مترجمي زبان الماني    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2406  مترجمي زبان انگليسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2407  زبان وادبيات انگليسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2408  زبان شناسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  2409  زبان فرانسه  مترجمي  21  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  2410  زبان وادبيات انگليسي    15  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه ايالم
  2411  زبان وادبيات انگليسي    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محدوديت خوابگاه

  همدان-دانشگاه بوعلي سينا
  2412  زبان فرانسه    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2413  مترجمي زبان انگليسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه بيرجند
  2414  مترجمي زبان انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قزوين-)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني 
  2415  مترجمي زبان انگليسي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2416  اموزش زبان انگليسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه تبريز
  2417  زبان فرانسه  ادبي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2418  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 
  2419  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

  تهران-دانشگاه تربيت معلم 
 -جمحل تحصيل واقع درپـرديس كـر      
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  2420  مترجمي زبان انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي

 -محل تحصيل واقع درپـرديس كـرج      
  تعهدي درواگذاري خوابگاه ندارد

  2421  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  زن   مرد  سي كارشنا

  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  2422  زبان وادبيات انگليسي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  

فصل هفتم

هـاي ثابـت و متغيـر     و همچنين شـهريه  در فصل اول  غيرانتفاعي-غيردولتياختصاصي و آدرس مؤسسات آموزش عاليرايطش
 .دوم اين دفترچه راهنما درج شده استبخش هفتم از فصلدر اينگونه مؤسسات 
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  دانشگاه تهران
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  2423  زبان اسپانيايي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2424  زبان ايتاليايي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2425  زبان وادبيات ژاپني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2426  زبان فرانسه  ادبي  20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2427  زبان وادبيات اردو    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2428  مترجمي زبان الماني    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2429  مترجمي زبان روسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2430  زبان وادبيات انگليسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2431  زبان روسي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 
  2432  زبان وادبيات انگليسي    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قم-)ع (دانشگاه دخترانه حضرت معصومه 
  2433  يمترجمي زبان انگليس    30  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  2434  گليسيزبان وادبيات ان    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2435  زبان شناسي    30  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   

  دانشگاه زابل
  2436  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  34   17   17   كارشناسي  
  2437  كارداني اموزش زبان انگليسي    ـــ  34   17   17  كارداني   

  دانشگاه زنجان
  2438  مترجمي زبان انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه سمنان
  2439  زبان وادبيات انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  2440  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

محل تحصيل واقـع درمركـز آمـوزش        
  عالي ايرانشهر

  2441  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي 
  2442  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل واقع درمجتمع آمـوزش      
  عالي ايرانشهر

  2443  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  40  زن   مرد  كارشناسي 
  دانشگاه شهركرد

  2444  مترجمي زبان انگليسي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  2445  مترجمي زبان انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2446  مترجمي زبان انگليسي    40  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   واقع درمجتمع آموزش عالي بم تحصيل محل

  2447  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  ن ز  مرد  كارشناسي   
  تهران-دانشگاه شهيدبهشتي 

  2448  زبان چيني    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2449  زبان فرانسه  ادبي  25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2450  زبان الماني    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2451  زبان وادبيات انگليسي    22  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  2452  زبان فرانسه  ادبي  25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2453  مترجمي زبان انگليسي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2454  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  25  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شيراز
  2455  زبان وادبيات انگليسي    36  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2456  زبان شناسي    30  ـــ  زن  مرد  كارشناسي   

  تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي 
  2457  زبان اسپانيايي    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2458  زبان تركي استانبولي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2459  زبان فرانسه  مترجمي  35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2460  مترجمي زبان انگليسي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2461  زبان وادبيات انگليسي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  2462  زبان فرانسه  ادبي  30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2463  مترجمي زبان روسي    25  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  2464  زبان وادبيات انگليسي    30  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

محل تحصيل مجتمـع آمـوزش عـالي        
خوابگـاه  -فاقدخوابگاه دولتي -نيشابور

  درقالب ستاداسكان
  2465  ليسيزبان وادبيات انگ    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي 

  دانشگاه قم
  2466  زبان وادبيات انگليسي    18  ـــ  8  10   كارشناسي  

  دانشگاه كاشان
  2467  مترجمي زبان انگليسي    23  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2468  زبان وادبيات انگليسي    23  ـــ  زن   مرد  شناسي كار  

  سنندج-دانشگاه كردستان 
  2469  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  گرگان- دانشگاه گلستان
  2470  سيزبان وادبيات انگلي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  رشت- دانشگاه گيالن 
  2471  يسيزبان وادبيات انگل    35  ـــ   زن  دمر   كارشناسي  
  2472  زبان روسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  2473  زبان وادبيات انگليسي    30  ـــ   زن  مرد   سيكارشنا  

  بابلسر-دانشگاه مازندران 
  2474  مترجمي زبان روسي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2475  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه محقق اردبيلي
  2476  اموزش زبان انگليسي    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر
  2477  مترجمي زبان انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  2478  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه ياسوج
  2479  زبان وادبيات انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه يزد
  2480  زبان وادبيات انگليسي    25  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  ه دريانوردي وعلوم دريايي چابهاردانشگا
  2481  مترجمي زبان انگليسي    45  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  مركزاموزش عالي جهرم
  2482  مترجمي زبان انگليسي    35  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
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  )بخش دوم(
  )هاي خارجي زبان (5هاي محروم در گروه آزمايشي  اي تحصيلي استانه رشته

هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در بند هشت از  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم
  .فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

   ايالماستان 
  2252  زبان وادبيات انگليسي    2  ـــ  1  1   كارشناسي  دانشگاه ايالم محدوديت خوابگاه

  بوشهر استان
  2253  مترجمي زبان الماني    1  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي   دانشگاه اصفهان

  2254  مترجمي زبان روسي    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   انشگاه تهران د
   وبختياري چهارمحالاستان 

  2255  زبان فرانسه  ادبي  1  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي   دانشگاه اصفهان
  2256  زبان روسي    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   دانشگاه تهران 

  2257  زبان الماني    1  ـــ  ـــ  مرد  كارشناسي   تهران -دانشگاه شهيدبهشتي 
   وبلوچستان سيستاناستان 

ره (دانشگاه بين المللي امـام خمينـي        
   قزوين-)

  2258  اموزش زبان انگليسي    1  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي
   كردستاناستان 

  2259  مترجمي زبان انگليسي    2  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   دانشگاه زنجان
  2260  زبان وادبيات انگليسي    2  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   سنندج -اه كردستان دانشگ

   كرمانشاهاستان 
  2261  مترجمي زبان انگليسي    2  ـــ  1  1   كارشناسي   همدان-دانشگاه بوعلي سينا

  وبويراحمد كهگيلويهاستان 
  2262  زبان وادبيات انگليسي    4  ـــ  2  2   كارشناسي   دانشگاه ياسوج

   لرستاناستان 
ره (دانشگاه بين المللي امـام خمينـي        

   قزوين-)
  2263  اموزش زبان انگليسي    3  ـــ  2  1   كارشناسي

   هرمزگاناستان 
  2264  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  3  1  2   كارشناسي   دانشگاه شهيدچمران اهواز

  بمشهرستان 
  2265  زبان وادبيات انگليسي    1  ـــ  ـــ  مرد   كارشناسي   كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  زرند شهرستان
  2266  زبان وادبيات انگليسي    1  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   كرمان-دباهنردانشگاه شهي

  بروجرد شهرستان
  2267  زبان وادبيات انگليسي    1  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   خرم اباد-دانشگاه لرستان 

  دورود شهرستان
  2268  زبان وادبيات انگليسي    1  ـــ   زن  مرد   كارشناسي   خرم اباد-دانشگاه لرستان 

  
هاي بم، زرند، دورود و بروجرد مندرج در جداول فوق مطابق بـا              هاي محروم و شهرستان     صيلي مورد نياز استان   هاي تح    دانشجو در هر يك از رشته      نيمسال پذيرش  •

    .باشد  دانشجو در رشته تحصيلي همنام در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مجري مينيمسال پذيرش
  )بخش سوم(  

  به روش متمركز و به تفكيك محل تحصيل) هاي خارجي زبان (5گروه آزمايشي ) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته
 5 و مؤسسات آموزش عالي در گـروه آزمايـشي           ها  دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم        داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

 از نحوه پذيرش دانـشجو در دوره نوبـت دوم           از شرايط و ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در فصل اول و همچنين            ) هاي خارجي   زبان(
  .مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند) شبانه(

  
  دانشگاه اراك

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  3551  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه اروميه

  3552  زبان وادبيات انگليسي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  دانشگاه اصفهان

  3553  زبان فرانسه  ادبي  15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه
  3554  مترجمي زبان الماني    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  3555  مترجمي زبان انگليسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   وابگاهفاقدخ
  3556  زبان وادبيات انگليسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه
  3557  زبان شناسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   فاقدخوابگاه

  تهران-)س(دانشگاه الزهرا
  3558  زبان فرانسه  مترجمي  21  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  
  3559  زبان وادبيات انگليسي    10  ـــ  زن   ـــ  كارشناسي   

  دانشگاه ايالم
  3560  زبان وادبيات انگليسي    10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  فاقدخوابگاه

  دانشگاه بيرجند
  3561  مترجمي زبان انگليسي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه تبريز
  3562  زبان فرانسه  ادبي  15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3563  زبان وادبيات انگليسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تبريز-دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 
  3564  زبان وادبيات انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 
  3565  زبان وادبيات انگليسي    20  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  بوشهر-دانشگاه خليج فارس 
  3566  نگليسيزبان وادبيات ا    15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  3567  ات انگليسيزبان وادبي    30  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه زابل
  3568  ليسيمترجمي زبان انگ    ـــ  10   زن  مرد   كارشناسي  
  3569  كارداني اموزش زبان انگليسي    ـــ  10  زن   مرد  كارداني   

  دانشگاه زنجان
  3570  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  35   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه سمنان
  3571  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  35   زن  مرد   اسيكارشن  

  زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان 
  3572  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  20   زن  مرد   كارشناسي  

محل تحصيل واقع درمجتمع آمـوزش      
  عالي ايرانشهر

  3573  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  60  زن   مرد  كارشناسي 
  3574  ات انگليسيزبان وادبي    20  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
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  دانشگاه شهركرد
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  3575  مترجمي زبان انگليسي    20  ـــ   زن  مرد   شناسيكار  
  كرمان-دانشگاه شهيدباهنر

  3576  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  30   زن  مرد   كارشناسي  
محل تحصيل واقع درمجتمع آمـوزش      

  عالي بم
  3577  مترجمي زبان انگليسي    ـــ  48  زن   مرد  كارشناسي 

  3578  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  30  زن   مرد  كارشناسي   
  دانشگاه شهيدچمران اهواز

  3579  زبان فرانسه  ادبي  10  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3580  مترجمي زبان انگليسي    10  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3581  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  10  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه شيراز
  3582  زبان وادبيات انگليسي    4  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  تهران-دانشگاه عالمه طباطبايي 
  3583  زبان اسپانيايي    13  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3584  زبان فرانسه  مترجمي  13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3585  مترجمي زبان انگليسي    13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  3586  انگليسيزبان وادبيات     13  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  مشهد-دانشگاه فردوسي 
  3587  زبان فرانسه  ادبي  15  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3588  زبان وادبيات انگليسي    15  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  دانشگاه قم
  3589  يزبان وادبيات انگليس    27  ـــ  12  15   كارشناسي  

  دانشگاه كاشان
  3590  مترجمي زبان انگليسي    7  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  3591  زبان وادبيات انگليسي    7  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  رشت- دانشگاه گيالن 
  3592  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  40   زن  مرد   كارشناسي  

  خرم اباد-دانشگاه لرستان 
  3593  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  30   زن  مرد   شناسيكار  

  رفسنجان-)عج(دانشگاه ولي عصر
  3594  زبان وادبيات انگليسي    ـــ  45   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه ياسوج
  3595  زبان وادبيات انگليسي    40  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دانشگاه يزد
  3596  زبان وادبيات انگليسي    10  ـــ   زن  مرد   شناسيكار  

  مركزاموزش عالي جهرم
    3597  مترجمي زبان انگليسي    50  ـــ   زن  مرد   ارشناسيك  

  )بخش چهارم(
  )هاي خارجي زبان (5حضوري دانشگاه در گروه آزمايشي  هاي نيمه هاي تحصيلي دوره رشته

از شرايط و   ) هاي خارجي   زبان (5 در گروه آزمايشي      هاي نيمه حضوري دانشگاه     هاي تحصيلي دوره    هداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشت       :تذكر خيلي مهم  
هاي نيمه حضوري مندرج در فصل دوم اين          ضوابط اختصاصي هر دانشگاه مندرج در فصل اول و همچنين از شرايط و ضوابط مربوط به دوره                

  .دفترچه راهنما مطلع گردند
  دانشگاه اروميه

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

    3904  وادبيات انگليسيزبان     80  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  )بخش پنجم(

  ) هاي خارجي زبان (5 به تفكيك مراكز آموزشي در گروه آزمايشي نور پيامهاي تحصيلي دانشگاه  رشته
از شرايط و ضوابط پـذيرش  ) هاي خارجي زبان (5ر گروه آزمايشي  دنور پيامهاي تحصيلي دانشگاه   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  . مندرج در  فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردندنور پيامدانشجو در دانشگاه 
  مركزبناب-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي  

 ظرفيت
كد   نام رشته  نام گرايش  پذيرش

  رشته
  6556  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزتبريز-يجان شرقي دانشگاه پيام نوراذربا
  6557  مترجمي زبان انگليسي    32
  6558  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزشبستر-دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي 
  6559  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاروميه-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6560  مترجمي زبان انگليسي    32
  6561  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزبوكان-يام نوراذربايجان غربي دانشگاه پ
  6562  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزخوي-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6563  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزمهاباد-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6564  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزنقده-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6565  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدسردشت-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6566  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدشاهين دژ-دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي 
  6567  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاردبيل-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6568  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزخلخال-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6569  مترجمي زبان انگليسي    32

  ين شهرمركزمشك-دانشگاه پيام نوراردبيل 
  6570  مترجمي زبان انگليي    32

  مركزاراك-اه پيام نوراستان مركزي دانشگ
  6676  مترجمي زبان انگليسي    32
  6677  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزخمين-ان مركزي دانشگاه پيام نوراست
 ظرفيت
كد   نام رشته  نام گرايش  پذيرش

  رشته
  6678  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزدليجان-دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  6679  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزساوه-دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  6680  ترجمي زبان انگليسيم    32
  6681  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزشازند-دانشگاه پيام نوراستان مركزي 
  6682  گليسيمترجمي زبان ان    32

  مركزاران وبيدگل-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6571  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاصفهان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6572  مترجمي زبان انگليسي    32
  6573  ن وادبيات انگليسيزبا    32

  مركزتيران-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6574  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزخوانسار-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6575  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزشاهين شهر-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6576  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزشهرضا-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6577  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزگلپايگان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6578  مترجمي زبان انگليسي    32

  جف ابادمركزن-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6579  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزنطنز-شگاه پيام نوراصفهان دان
  6580  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزوزوان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6581  مترجمي زبان انگليسي    32
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  واحدخوراسگان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
 ظرفيت
كد   نام رشته  نام گرايش  پذيرش

  رشته
  6582  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحددولت اباد-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6583  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدعلويجه-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6584  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدكاشان-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6585  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدمباركه-دانشگاه پيام نوراصفهان 
  6586  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزايالم-دانشگاه پيام نورايالم 
  6587  مترجمي زبان انگليسي    32
  6588  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزدهلران-دانشگاه پيام نورايالم 
  6589  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحددره شهر-دانشگاه پيام نورايالم 
  6590  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزبرازجان-هردانشگاه پيام نوربوش
  6591  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبوشهر-دانشگاه پيام نوربوشهر
  6592  مترجمي زبان انگليسي    32
  6593  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدجم-بوشهردانشگاه پيام نور
  6594  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزتهران-دانشگاه پيام نورتهران 
  6595  مترجمي زبان انگليسي    32
  6596  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزورامين-هران دانشگاه پيام نورت
  6597  مترجمي زبان انگليسي    32
  6598  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحددماوند-دانشگاه پيام نورتهران 
  6599  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدرودهن- نورتهران دانشگاه پيام
  6600  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدشهريار-دانشگاه پيام نورتهران 
  6601  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدكرج-دانشگاه پيام نورتهران 
  6602  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدماهدشت-دانشگاه پيام نورتهران 
  6603  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبروجن-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  6604  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزشهركرد-دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري 
  6605  مترجمي زبان انگليسي    32
  6606  ان وادبيات انگليسيزب    32

  مركزبيرجند-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  6608  زبان وادبيات انگليسي    32
  6607  انگليسيمترجمي زبان     32

  مركزقائن-دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي 
  6609  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزسبزوار-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6610  مترجمي زبان انگليسي    32
  6611  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزفردوس-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6612  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزكاشمر-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6613  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزمشهد-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6614  مترجمي زبان انگليسي    32
  6615  زبان وادبيات انگليسي    32

  نقاب-واحدجوين -دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6616  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدچناران-دانشگاه پيام نورخراسان رضوي 
  6617  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبجنورد-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  6618  مترجمي زبان انگليسي    32
  6619  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدشيروان-دانشگاه پيام نورخراسان شمالي 
  6620  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزابادان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  6621  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزاهواز-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  6622  مترجمي زبان انگليسي    32
  6623  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزخرمشهر-رخوزستان دانشگاه پيام نو
  6624  مترجمي زبان انگليسي    32
  6625  زبان وادبيات انگليسي    32

  فولمركزدز-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  6626  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزسوسنگرد-ه پيام نورخوزستان دانشگا
  6627  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزشادگان-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  6628  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدانديمشك-دانشگاه پيام نورخوزستان 
  6629  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزابهر-دانشگاه پيام نورزنجان 
  6630  نگليسيمترجمي زبان ا    32

  مركززنجان-دانشگاه پيام نورزنجان 
  6631  مترجمي زبان انگليسي    32
  6632  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزدامغان-دانشگاه پيام نورسمنان 
  6633  ان انگليسيمترجمي زب    32

  مركزگرمسار-دانشگاه پيام نورسمنان 
  6634  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزچابهار-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  6635  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركززابل-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  6636  مترجمي زبان انگليسي    32

  

  مركززاهدان-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
 ظرفيت
كد   م رشتهنا  نام گرايش  پذيرش

  رشته
  6637  مترجمي زبان انگليسي    32
  6638  زبان وادبيات انگليسي    32

  دنيك شهرواح-دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان 
  6639  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاوز-نشگاه پيام نورفارس دا
  6640  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزجهرم-دانشگاه پيام نورفارس 
  6641  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزشيراز-دانشگاه پيام نورفارس 
  6642  مترجمي زبان انگليسي    32
  6643  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزفسا-دانشگاه پيام نورفارس 
  6644  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحداباده طشك-دانشگاه پيام نورفارس 
  6645  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدصفاشهر-دانشگاه پيام نورفارس 
  6646  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبويين زهرا-دانشگاه پيام نورقزوين 
  6647  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزقزوين-دانشگاه پيام نورقزوين 
  6648  مترجمي زبان انگليسي    32
  6649  نگليسيزبان وادبيات ا    32

  مركزقم-دانشگاه پيام نورقم 
  6650  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزسنندج-دانشگاه پيام نوركردستان 
  6651  مترجمي زبان انگليسي    32
  6652  گليسيزبان وادبيات ان    32

  واحدسقز-دانشگاه پيام نوركردستان 
  6653  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزرفسنجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  6654  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزسيرجان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  6655  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمان 
  6656  مترجمي زبان انگليسي    32
  6657  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدبردسير-دانشگاه پيام نوركرمان 
  6658  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاسالم ابادغرب-دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  6659  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزسنقر-دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  6660  مترجمي زبان انگليسي    32

  شاهمركزكرمان-دانشگاه پيام نوركرمانشاه 
  6661  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدكنگاور- پيام نوركرمانشاه دانشگاه
  6662  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزياسوج-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد
  6663  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبندرتركمن-دانشگاه پيام نورگلستان 
  6664  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزگرگان-دانشگاه پيام نورگلستان 
  6665  رجمي زبان انگليسيمت    32

  مركزگنبدكاووس-دانشگاه پيام نورگلستان 
  6666  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزرشت-دانشگاه پيام نورگيالن 
  6667  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزرودسر-دانشگاه پيام نورگيالن 
  6668  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاليگودرز-دانشگاه پيام نورلرستان 
  6669  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزخرم اباد-دانشگاه پيام نورلرستان 
  6670  مترجمي زبان انگليسي    32
  6671  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحددورود-دانشگاه پيام نورلرستان 
  6672  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزبهشهر-دانشگاه پيام نورمازندران 
  6673  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزساري-دانشگاه پيام نورمازندران 
  6674  مترجمي زبان انگليسي    32
  6675  زبان وادبيات انگليسي    32

  مركزبندرعباس-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  6684  زبان وادبيات انگليسي    32
  6683  مترجمي زبان انگليسي    32

  واحدقشم-دانشگاه پيام نورهرمزگان 
  6685  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاسداباد-دانشگاه پيام نورهمدان 
  6686  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزمالير-ام نورهمدان دانشگاه پي
  6687  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزهمدان-دانشگاه پيام نورهمدان 
  6688  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزاردكان-دانشگاه پيام نوريزد
  6689  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزرضوانشهرصدوق-دانشگاه پيام نوريزد
  6690  مترجمي زبان انگليسي    32

  مركزمهريز-دانشگاه پيام نوريزد
  6691   زبان انگليسيمترجمي    32

  مركزيزد-دانشگاه پيام نوريزد
  6692  مترجمي زبان انگليسي    32
  6693  زبان وادبيات انگليسي    32

  واحدطبس-دانشگاه پيام نوريزد
  6694  نگليسيمترجمي زبان ا    32
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  )بخش ششم(
   پذيرند به روش متمركز دانشجو مي) هاي خارجي زبان (5 كه از گروه آزمايشي  غيرانتفاعي-غيردولتي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي  رشته

از ) هـاي خـارجي     زبان (5 گروه آزمايشي     غيرانتفاعي -غيردولتي  حصيلي مؤسسات آموزش عالي     هاي ت   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  
شرايط و ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل دوم اين دفترچـه                         

  .راهنما مطلع گردند
  

  مشهد-)ع (اه غيرانتفاعي امام رضادانشگ
 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع
 دوم

نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

  9254  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   24   36   كارشناسي  
  اصفهان-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

  8922  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8923  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8924  اموزش زبان انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  قم- )ره(دانشگاه غيرانتفاعي مفيد
  8925  مترجمي زبان انگليسي    30  30   زن  مرد   كارشناسي  

  موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
  8926  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل واقع درواحد اصفهان

  ساري-اديب مازندران موسسه غيرانتفاعي 
  8927  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  اروميه-موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان 
  8928  اموزش زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد
 دختــران در تهــران و ليمحــل تحــص

   باشديپسران دماوند م
  8929  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   30   30   كارشناسي

 دختــران در تهــران و ليمحــل تحــص
   باشديپسران دماوند م

  8930  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ   30   30  كارشناسي 
  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز

  8931  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8932  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8933  ترجمي زبان انگليسيكارداني م    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود
  8934  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران 
  8935  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8936  كارداني اموزش زبان انگليسي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   
  8937  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
  8938  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8939  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي
  8940  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ
  8941  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8942  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام 
  8943  مترجمي زبان انگليسي    55  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8944  زبان وادبيات انگليسي    55  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران 
  8945  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ   زن  مرد   كارداني  

  رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان 
  8946  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  شيراز-موسسه غيرانتفاعي زند
  8947  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8948  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   
  8949  كارداني مترجمي زبان انگليسي    100  ـــ  زن   مرد  كارداني   

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
  8950  نگليسيمترجمي زبان ا    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  
  8951  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ  زن   مرد  كارشناسي   

  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
  8952  زبان وادبيات انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
  8953  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  اصفهان-خميني شهر- موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
  8954  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  ـــ   كارشناسي  

  موسسه غيرانتفاعي كار
  8955  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  محل تحصيل واقع درواحد قزوين

  كرمان- ان موسسه غيرانتفاعي كرم
  8956  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  قزوين-ابيك -انتفاعي موالناموسسه غير
  8957  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

   تبريز)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
  8958  مترجمي زبان انگليسي    60  ـــ   زن  مرد   كارشناسي  

  
  )هفتمبخش (

   پذيرند به روش متمركز دانشجو مي) هاي خارجي زبان (5رشته تحصيلي دوره مجازي دانشگاه شيراز كه از گروه آزمايشي 
از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـربط       ) هاي خارجي   زبان (5هاي مجازي گروه آزمايشي       هاي تحصيلي دوره    داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته       :تذكر خيلي مهم  

  .ها مندرج در فصل دوم اين دفترچه راهنما مطلع گردند رج در فصل اول و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه دورهمند
  دانشگاه شيراز

 ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
نيمسال   زن  مرد  توضيحات  مقطع

 دوم
نيمسال 
 اول

كد   نام رشته نام گرايش
  رشته

محل تحـصيل دانـشكده آموزشـهاي       
  الكترونيكي

  9311  اموزش زبان انگليسي    50  ـــ   زن  مرد   كارشناسي
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  فصل هشتم
  هاي تحصيلي از طريق سايت اينترنتي اتي در خصوص اعالم نتيجه اوليه و انتخاب رشتهتوضيح

اند به اطـالع ايـن دسـته از داوطلبـان              مجاز به انتخاب رشته شده     1387 آرزوي توفيق الهي براي كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال           با
 خود بصورت الكترونيكي، انتخاب رشته اين آزمون را بصورت اينترنتي ارائه خواهد             رساند سازمان سنجش آموزش كشور در راستاي ارائه خدمات          مي
  www.sanjesh.org  :لذا مقتضي است داوطلبان ضمن در نظرداشتن و رعايت نكات ذيل، با مراجعه به سايت اينترنتي اين سازمان بـه نـشاني                     . داد

  .اب رشته نماينداقدام به انتخ
  ). همين دفترچه(توزيع و يا سايت اينترنتي سازمان  هاي محلهاي تحصيلي از   دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته -1
ايـن دسـتورالعمل از طريـق سـايت اينترنتـي            (.مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي            -2

 )باشد  ميسازمان قابل دريافت
 . مراجعه به سايت سازمان و مالحظه كارنامه نتايج اوليه آزمون در سايت -3
مجاز به انتخاب رشته شده باشيد الزم است قبل از مراجعه بـه بخـش انتخـاب رشـته سـايت                     اوليه  در صورتيكه با توجه به كارنامه نتايج         -4

و مطالعه دسـتورالعمل نحـوه   ) 2 و شماره 1هاي شماره  دفترچه(اسري هاي راهنماي آزمون سر  در دفترچه مندرج  سازمان با توجه به ضوابط      
 استخراج و به ترتيب تقدم عالقه آنهـا مرتـب نمـوده و    2هاي شماره     هاي مورد عالقه خود را از دفترچه        انتخاب رشته اينترنتي، ابتدا رشته    

هاي انتخابي خود در       اطمينان، نسبت به ورود كد رشته      نويس مندرج در دستورالعمل انتخاب رشته درج نماييد و پس از            سپس در فرم پيش   
 . سايت سازمان اقدام نماييد

با سـرعت    نويس، به انتخاب رشته دقيق و       توجه به زمان محدود تعريف شده در برنامه انتخاب رشته براي هر داوطلب تهيه پيش               با: تبصره
  .كند باال كمك مي

به تذكرات   بصورت كامل طي كنند و      در اين برنامه تعريف شده با دقت و        گام  را كه با عنوان   بايست كليه مراحل انتخاب رشته        داوطلبان مي  -5
 .آنها را رفع نمايند دهد توجه كرده و خطاهايي كه مي و

بـه عنـوان رسـيد دريافـت        ) كد رهگيـري  ( كاراكتري 15 رسيدِ  سيستم يك  بصورت كامل دريافت شده باشد      اطالعات شما   كه در صورتي  -6
 .شود ارائه مياطالعات، در يك صفحه مجزا   مراحل و ارسال كامل اين رسيد پس از انجام.دهد ته به   داوطلب ارائه ميانتخاب رش

 بـه   كـاراكتري 15 انتخاب رشته و دريافت رسـيد  درصورت. شود  به هر داوطلب داده مي  فقط يكبار اجازه انتخاب رشته     توجه داشته باشيد   -7
  .پس در انتخاب رشته نهايت دقت را بكار بريد .را نداريد تخاب رشته مجددهيچ عنوان اجازه تصحيح و يا ان

بـاالي آن     كـه  در فرم انتخاب رشته اينترنتـي      هاي انتخابي خود    از فهرست كدرشته   حتما پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات،        -8
نگهـداري  نزد خـود    نهايي  را تا زمان اعالم نتايج       نآ وه  تهيه كرد پرينت  يك نسخه    ، كاراكتري و شماره پرينت درج گرديده است       15رسيد  
 . نماييد

  
  نكاتي چند راجع به انتخاب رشته 

ها و مؤسـسات آمـوزش عـالي را           دانشگاه) متمركز  اعم از متمركز و نيمه    (هاي روزانه و شبانه       هاي تحصيلي دوره    توانند رشته   داوطلباني مي  ‐
  . مجاز شده باشندحضوري مندرج در كارنامه  انه و نيمههاي روزانه، شب انتخاب نمايند كه در دوره

الملل دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نماينـد كـه بـر اسـاس                  هاي مجازي و بين     هاي تحصيلي دوره    توانند رشته   داوطلباني مي  ‐
 . حضوري و مؤسسات غيرانتفاعي بوده باشند ، نيمه)شبانه(روزانه، نوبت دوم دوره هاي تحصيلي  كارنامه نتيجه اوليه مجاز به انتخاب رشته

آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هـر سـه گـروه                                 ‐
هاي آزمايشي مربـوط از       يك از گروه   هاي مورد عالقه خود را از هر        اند، الزم است كليه كد رشته       آزمايشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده      

 .  اقدام نمايند100 تا 1طريق اينترنت منحصراً در يك فرم انتخاب رشته از اولويت 
پـذيرد، لـذا      با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كد رشته هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي و ساير ضوابط و شرايط صـورت مـي                         ‐

هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشـته                   در فرم انتخاب رشته   هاي انتخابي     اولويت كد رشته  
 را به عنوان اولويـت      1112چنانچه داوطلبي كد رشته     : مثال. كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد           وي تعيين مي   انتخابيهاي    محل
داوطلبي با شرايط يكسان با وي از لحـاظ سـهميه و            ( باشد و داوطلب ديگري      6500رشته مذكور   ام خود انتخاب كند و نمره كل وي در            سي

را در اولويت اول خـود انتخـاب نمايـد و در كـد     ) 1112(، همان رشته 6499نيز با نمره كل ) ساير ضوابط كه در گزينش آن رشته تأثير دارد       
 29 در صورتي كـه در اولويتهـاي اول تـا    6500هي است كه داوطلب با نمره كل  در سهميه آنان فقط يك ظرفيت باقي باشد، بدي    1112رشته  

باشـد پذيرفتـه       مي 6499پذيرفته خواهد شد و داوطلب ديگر كه داراي نمره كل           ) ام  اولويت سي  (1112خود پذيرفته نشده باشد، در رشته       
ه شرح فوق انتخاب رشته نمايند و تعداد ظرفيت باقيمانده در           ضمناً در صورتي كه دو داوطلب داراي نمره كل مساوي باشند و ب            . نخواهد شد 

آن رشته نيز يك نفر باشد، هر دو نفر به عنوان پذيرفته شده آن رشته تلقي مي گردند و در چنين شرايطي يك نفـر اضـافه بـر ظرفيـت                               
 . گردد مربوط به دانشگاه ذيربط معرفي مي

هـاي مـورد       انتخاب داشته باشند، لذا در انتخـاب رشـته         100مي توانند برابر ضوابط حداكثر تا       نظر به اينكه داوطلبان آزمون سال جاري        : تبصره
  . مندي در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند هاي مورد عالقه خود را به ترتيب عالقه عالقه مشكلي نخواهند داشت و فقط بايد كد رشته

 حتي با انـصراف     1387آزمون سراسري سال    ) متمركز  هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه       عم از رشته  ا(هاي روزانه     شدگان دوره   نظر به اينكه پذيرفته   
شود كه در انتخاب رشـته بـه           را نخواهند داشت، لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي         1388نام و شركت در آزمون سال         قطعي از تحصيل، حق ثبت    
  . اين امر توجه داشته باشند

  
  
  

  »راي شما آرزوي موفقيت ببا«
  




