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 بسمه تعالي
دفترچه (  تحصيلي هاي نتخاب رشته اراهنماي  دفترچهمربوط بهاصالحات اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره 

  1387سراسري سال  آزمون) 2هاي دفترچه شماره  عالوه بركدرشته محل(هاي جديد   وكدرشته محل)2شماره 
 1387هاي آزمايشي مختلـف آزمـون سراسـري سـال          گروه شتهر انتخاب مجازبه داوطلبان كشوربه آموزش سنجش سازمان  

هاي تحصيلي، نسبت به اعمـال مـوارد ذيـل در دفترچـه راهنمـاي                 رشته انتخاب اينترنتي فرم ازتكميل قبل نمايدكه  توصيه مي 
هـاي    ههاي مورد عالقه را انتخاب و در فرم اينترنتـي انتخـاب رشـت               سپس كدرشته محل   هاي تحصيلي اقدام و     انتخاب رشته 

  .تحصيلي خود درج نمايند
  :كليات) الف

  .يابد  واحد دماوند، به مركز دماوند تغيير مي ـعنوان واحد دماوند در دانشگاه پيام نور تهران -1
  .يابد  تغيير مينائينيعنوان موسسه غيرانتفاعي رفيعا در شهرستان نايين به عالمه  -2
  .گردد ، به ربع رشيد تصحيح ميعنوان موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي در شهرستان تبريز -3
  .گردد عنوان موسسه غيرانتفاعي سهرورد در شهرستان قزوين، به سهروردي تصحيح مي -4
هاي تحصيلي مربوط بطور مـستقل بـراي ايـن            با توجه به انفكاك مجتمع آموزش عالي ايرانشهر از دانشگاه سيستان و بلوچستان، رشته              -5

 .گردد رائه ميمجتمع آموزشي و جدا از دانشگاه مذكور ا
هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علـوم        ـ واحد زهك، در دفترچه راهنماي گروه        عنوان صحيح دانشگاه پيام نور خوزستان      -6

  .باشد انساني، دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان ـ واحد زهك مي
باشد و براي دانشجويان دوره روزانه نيز در سـال اول             خوابگاه دانشجويي مي   فاقد) شبانه( دانشگاه تفرش براي دانشجويان دوره نوبت دوم         -7

    www.taut.ac.ir:   نشاني اينترنتي.   هاي بعد بر اساس معدل، خوابگاه واگذار خواهد نمود بر اساس رتبه قبولي و در سال
  نور هاي ثابت و متغير دانشگاه پيام شهريه -8

 تحصيلي براساس ناحيه شهري كه مركز يا واحد آموزشي مورد نظـر در آن شـهر مـستقر                    گاه پيام نور در آغاز هر نيمسال       دانش  شدگان   از پذيرفته   هر يك 
   ثابت هاي    شهريه   مبالغ .واريز خواهند نمود   دانشگاه حساب  متغيربه   شهريه   عنوان   نيز به   ، مبلغي   هرواحددرسي ازاي وبه  ثابت شهريه   عنوان   به  است، مبلغي 

   واحـد غيـر قابـل     روز بعداز انتخاب15 متغير   و شهريه نام   بعداز ثبت ثابت يابد،شهريه مي   افزايش  امناي دانشگاه  هيأت  مصوبه  ،هرساله براساس    ومتغير
  .  است برگشت

همـراه مراكـز يـا واحـدهايي كـه  داوطلبـان             نور و ناحيه مورد نظر براي تعيين مقدار شهريه دانشجو به              فهرست مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام      
هـاي   ميزان شهريه ثابت و متغير دانشگاه بـراي ورودي . توانند براساس آن انتخاب رشته نمايند در دفترچه راهنماي انتخاب رشته قيد شده است           مي

  .تند، ارائه شده استاي كه مراكز و واحدهاي دانشگاه در آن مستقر هس  در جداول ذيل به تفكيك نواحي پنجگانه1387مهر 
  5 و 4، 3، 2 ،1نور براي مراكز و واحدهاي مستقر در شهرهاي نواحي   دانشگاه پيام 87 ورودي مهر  دانشجويانحضوري  آموزشي نيمهشهريه

  ها انواع شهريه                            دروس عملي به ازاي هر واحد درسي شهريه دروس نظري به ازاي هر واحد
  )به ريال                                (

  و نواحيها دانشكده

شهريه 
 دروس ثابت

 عمومي
  دروس

 پايه نظري
دروس اصلي 
 و تخصصي

  دروس
  نظري و عملي
 به ازاي هر واحد

  عملي
 هزينه كم

  عملي
 پرهزينه

 پايان نامه

  علوم  000/550 000/220 000/165 500/115 500/71 000/66  000/55  000/550 2 و 1نواحي 
  000/550 000/220 000/165 000/110 000/66 500/60 500/49 000/440 5  و4، 3نواحي  انساني

 علوم پايه  000/550 000/330 000/220 500/148 000/77 500/71  000/55  000/550 2 و 1نواحي 
  000/550 000/330 000/220 000/132 750/68 000/66 500/49 000/440 5  و4، 3نواحي 

  ،مهندسي يفن  000/550 000/330 000/220 000/154 500/82 250/74  000/55  000/550 2 و 1نواحي 
  ،كشاورزي

  000/550 000/330 000/220 000/143 500/71 750/68 500/49 000/440 5  و4، 3نواحي  هنر و معماري
شـهريه  . باشـد  شود مطابق جداول فوق مـي  و چند بخشي ارائه ميحضوري براي هر رشته عادي   شهريه متغير هر واحد درسي عملي كه به صورت نيمه   -

  .حضوري است هاي نيمه كالس% 50خوان توسط دانشگاه ارائه شود برابر  دروسي كه از سوي دانشگاه به صورت خود
  :پذيرند هايي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي رشته) ب
 .باشد  مي گاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي مختص كاركنان شاغل در نيروي انتظامي كارداني علوم پايه انتظامي دانش2788كدرشته محل   1
  .باشد مربوط به دانشكده علوم اقتصادي مي) مديريت مالي (2704و ) مديريت گمركي (2703، )مديريت بيمه (2702هاي  كدرشته  2
  .باشد  نفر مرد مي25و  نفرزن75تفكيك نفربه100كرمان، فرهيختگان غيرانتفاعي مؤسسه )كاربردي صنعتي مديريت كارداني(9170محل دركدرشته پذيرش ظرفيت  3
 دانـشجو  9255محـل جديـد     نفر بـراي نيمـسال اول بـا كـد رشـته     100مؤسسه غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر براي رشته كارداني امور بانكي با ظرفيت    4

  . باشد  در دفترچه راهنماي انتخاب رشته ميهاي مندرج اين كدرشته عالوه بر كدرشته. پذيرد مي
 .نمايد بوده و لذا فقط از گروه آزمايشي علوم انساني دانشجو پذيرش مي ، فاقدگرايش9049باكدرشته محل  واحدخوزستان-جهاددانشگاهي غيرانتفاعي موسسه روانشناسي رشته  5
  . باشد ، كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي مي9029باختر ايالم با كدشته محل عنوان صحيح رشته كارداني مديريت جهانگردي موسسه غيرانتفاعي   6
   .متمركز صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو در مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه ـ قم بصورت نيمه  7
به عبارت ديگر اين كدرشته محـل از  . (انشجو صورت نخواهد گرفتنور كرمان ـ مركز سيرجان پذيرش د  دانشگاه پيام) حسابداري (7633در كدرشته محل   8

  ).شود هاي آزمايشي حذف مي هاي كليه گروه رديف كدرشته محل



  

 

2 

مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن اروميه، پذيرش دانشجو فقط از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي               ) اي  كارداني حمل و نقل جاده     (9160در كدرشته محل      9
  .  شود پذيرند حذف مي هايي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي به عبارت ديگر اين كدرشته محل از رديف رشته. گيرد ورت ميو فني ص

  .  صورت خواهد گرفت» مرد«هاي تحصيلي دانشكده وزارت اطالعات، فقط از جنس  پذيرش دانشجو در كليه رشته  10
  :پذيرند ي و فني دانشجو ميهايي كه از گروه آزمايشي علوم رياض رشته) ج
  . گردد  اضافه مي"  ICT"هاي تحصيلي كارداني علمي ـ كاربردي مخابرات و كارداني فناوري اطالعات و ارتباطات، عبارت  در ادامه عنوان رشته  1
 . نمايد رايش خطوط پذيرش ميباگ) 58صفحه (دانشگاه اصفهان، مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر ) 2095كدرشته (آهن  ه رشته مهندسي را  2
  .به جاي دانشگاه يزد، در دانشگاه هنر اصفهان صورت خواهد گرفت) 59صفحه ( مهندسي شهرسازي، مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بم 2159پذيرش براي كدرشته   3
  .باشد ، دانشگاه پيام نور خراسان رضوي ـ مركز قوچان صحيح مي)فزارا مهندسي كامپيوتر ـ نرم(4501و)مهندسي فناوري اطالعات (4500هاي  كدرشته تحصيل عنوان محل  4

بـه عبـارت   . (مؤسسه غيرانتفاعي آبا ـ آبيك قزوين پذيرش دانشجو صورت نخواهـد گرفـت   ) كارداني فناوري اطالعات و ارتباطات (8394  در كدرشته محل  5
  ).شود وم رياضي و فني حذف ميهاي گروه آزمايشي عل  از رديف كدرشته محل ديگر اين كدرشته محل

به عبارت . (مؤسسه غيرانتفاعي جامي ـ دليجان پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت ) افزار كامپيوتر  كاربردي نرم كارداني علمي  (8506در كدرشته محل   6
  ).شود هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حذف مي ديگر اين كدرشته محل از رديف كدرشته محل

به عبارت ديگر اين . (مؤسسه غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت ) كاردان فني برق ـ الكترونيك  (8569ر كدرشته محل د  7
  ).شود هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حذف مي كدرشته محل از رديف كدرشته محل

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگان پذيرش دانشجو صورت نخواهـد   ) افزار كامپيوتر م كاربردي نر كارداني علمي  (8742در كدرشته محل   8
  ).شود هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حذف مي به عبارت ديگر اين كدرشته محل از رديف كدرشته محل. (گرفت

 1813محـل جديـد     نفر بـراي نيمـسال اول بـا كـد رشـته         50دوره روزانه با ظرفيت     افزار در     دانشگاه گيالن براي رشته مهندسي كامپيوتر با گرايش سخت          9
  .باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي اين كدرشته عالوه بر كدرشته. پذيرد دانشجو مي

 و كارداني معمـاري     8833محل جديد      نفر براي نيمسال اول با كد رشته       100ظرفيت با )ژئودزي( برداري  نقشهـ  عمران فني كاردان هاي  رشته ـ قم براي   حكمت غيرانتفاعي مؤسسه  10
 .باشند هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي ها عالوه بر كدرشته اين كدرشته. پذيرد  دانشجو مي8834محل جديد  اول با كدرشته  نيمسال نفربراي100ظرفيت با

  .باشد ، مؤسسه غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان صحيح مي)ي معماريكاردان (8587عنوان محل تحصيل كدرشته   11
  .پذيرد متمركز دانشجو مي  بصورت نيمه1812دانشگاه صنعت نفت در رشته مهندسي كشتي ـ موتور در نيمسال دوم با كدرشته   12
دانـشگاه  ) مهندسي مـديريت اجرايـي   (4274و ) پروژهمهندسي مديريت  (4273، )افزار مهندسي كامپيوتر ـ نرم  (4272هاي  عنوان محل تحصيل كدرشته  13

  .باشد پيام نور مركز ايالم ـ واحد دولتي تحت نظارت صحيح مي
  .گيرد صورت مي» زن«شهر اصفهان، فقط از جنس  االسالم خميني مؤسسه غيرانتفاعي فيض) افزار كامپيوتر كاربردي نرم علمي كارداني(8748دانشجودركدرشته محل پذيرش  14
  .گيرد صورت مي» زن«، فقط از جنس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح برداري نقشه اموزشكده فني )عمران ـ فتوگرامتري فني كاردان (3391دانشجودركدرشته محل پذيرش  15
  .گيرد صورت مي» مرد«، فقط از جنس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح برداري نقشه اموزشكده فني)برداري عمران ـ نقشه فني كاردان(3392دركدرشته محل دانشجو پذيرش  16

) مهندسـي معمـاري  ( دوره شـبانه  3358دوره روزانـه و      1689،  )مهندسي شهرسازي ( دوره شبانه    3357دوره روزانه و     1688  محل تحصيل كدرشته محل     17
  .  باشد ر شهرستان كرج مي، د تهراندانشگاه هنر

  :پذيرند هايي كه از گروه آزمايشي علوم تجربي دانشجو مي رشته) د
 www.zdmu.ac.ir.   گردد المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به اين شرح تصحيح مي نشاني اينترنتي واحد بين  1

اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگـان پـذيرش دانـشجو صـورت نخواهـد      دانشگ) مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصالح نباتات  (1267در كدرشته محل   2
  ).شود هاي گروه آزمايشي علوم تجربي حذف مي به عبارت ديگر اين كدرشته محل از رديف كدرشته محل. (گرفت

 دانـشجو  8394محل جديـد   ول با كد رشته نفر براي نيمسال ا100مؤسسه غيرانتفاعي نوردانش ـ ميمه براي رشته كارداني شيمي آزمايشگاهي با ظرفيت    3
  .باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي اين كدرشته عالوه بر كدرشته. پذيرد مي

اي  نفـر بـر  100 با ظرفيـت  با گرايش تكنولوژي توليدات باغيمؤسسه غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهر براي رشته كارداني علمي ـ كاربردي امور زراعي و باغي     4
  .باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي اين كدرشته عالوه بر كدرشته.  پذيرد  دانشجو مي8395محل جديد  نيمسال اول با كد رشته

  . باشد دانشگاه تربيت معلم سبزوار، عمومي مي) شناسي زيست (3069گرايش كدرشته محل   5
  .باشد دوره شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز ، دانشكده منابع طبيعي واقع در بهبهان مي) عي ـ مرتع و آبخيزداريمهندسي منابع طبي (3145محل تحصيل كدرشته   6
  .باشد دوره شبانه دانشگاه اروميه، در مياندوآب مي) كارداني علمي ـ كاربردي گياهان دارويي (3022محل تحصيل كدرشته   7
  .باشد دوره شبانه دانشگاه اروميه، در مياندوآب مي) ي ـ ترويج و آموزش كشاورزيمهندسي كشاورز (3017محل تحصيل كدرشته   8
مخصوص داوطلبـان   (2212محل جديد  براي نيمسال اول با كد رشته) يك نفر زن و يك نفر مرد( نفر2شناسي ـ علوم گياهي با ظرفيت   دانشگاه ياسوج براي رشته زيست  9

  . باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي اين كدرشته عالوه بر كدرشته. پذيرد دانشجو مي) »ميه مناطق محرومسه«بومي استان كهكيلويه و بويراحمد 
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد، در دو جنس زن و مرد صورت خواهد گرفت) علوم آزمايشگاهي (1934پذيرش دانشجو در كدرشته محل   10
براي نيسمال دوم بـا     ) فقط مرد ( نفر   50هاي پزشكي با ظرفيت       براي رشته كارداني فوريت   ) محل تحصيل دزفول  (شاپور اهواز   دانشگاه علوم پزشكي جندي       11

  .باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي  اين كدرشته عالوه بر كدرشته .پذيرد متمركز دانشجو مي  بصورت نيمه2074كدرشته محل جديد 

12  
 اين كدرشـته عـالوه    .پذيرد  دانشجو مي2075ال دوم با كدرشته محل جديد    س نفر براي نيم   20وم پزشكي سبزوار براي رشته پزشكي با ظرفيت         دانشگاه عل 
و  دانشجويان واحدهاي علوم پايه را در دانشگاه علوم پزشكي شـاهرود خواهنـد گذرانـد                 .باشد  هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي         بر كدرشته 

 . بديهي است در پايان دوره، مدارك تحصيلي توسط دانشگاه علوم پزشكي سبزوار صادر خواهد گرديد. به سبزوار منتقل خواهند شد باليني دوره گذراندن براي



  

 

3 

  :پذيرند هايي كه از گروه آزمايشي علوم انساني دانشجو مي رشته)  ه
به عبارت ديگر اين كدرشته محل . (نور تهران ـ واحد پرند پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت  يامدانشگاه پ) راهنمايي و مشاوره (4674در كدرشته محل   1

  ).شود هاي گروه آزمايشي علوم انساني حذف مي از رديف كدرشته محل
  . باشد  ميزندانشكده غيرانتفاعي معارف قرآني، بصورت فقط ) زبان و ادبيات عربي (8351جنس پذيرش در كدرشته محل   2
 .نمايد آزمايشي علوم انساني دانشجو پذيرش مي ازگروه ولذافقط ، فاقدگرايش بوده9049باكدرشته محل  واحد خوزستان-جهاددانشگاهي غيرانتفاعي موسسه روانشناسي رشته  3

4  

  .گيرد هاي اصفهان، رازي كرمانشاه و شيراز پذيرش دانشجو صورت مي  به شرح جدول ذيل در دانشگاهشناسي زباندر رشته 
  مقطع تحصيلي  مرد  زن  نيمسال دوم  نيمسال اول  نام دانشگاه  كدرشته  دوره  جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

  كارشناسي  مرد  زن  --  30  دانشگاه اصفهان  2408  روزانه
  كارشناسي  مرد  زن  --  30  دانشگاه رازي كرمانشاه  2435  روزانه
  كارشناسي  مرد  زن  --  30  دانشگاه شيراز  2456  روزانه
  كارشناسي  مرد  زن  --  15  *دانشگاه اصفهان  3557  شبانه

  .يابد  تغيير مي2794دوره روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان به كدرشته محل ) شناسي كارداني باستان (1180كدرشته محل   5
  .يابد  تغيير مي3754دوره شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان به كدرشته محل ) شناسي كارداني باستان (3099كدرشته محل   6
.  باشد مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود، راهنمايي و مشاوره با گرايش مشاوره مي) علوم تربيتي با گرايش مشاوره و راهنمايي (8368عنوان صحيح كدرشته محل   7
  :پذيرند گروه آزمايشي هنر دانشجو ميهايي كه از  رشته) و
باشد و داوطلبـان بـراي اطـالع از شـرايط و ضـوابط پـذيرش                  موسيقي نظامي دانشگاه هنر تهران، بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران مي           2353كدرشته    1

 .  دفترچه راهنماي انتخاب رشته مراجعه نمايند12دانشجو در اين رشته به توضيحات مندرج در صفحه 

 دانـشجو   9256محـل جديـد        نفر بـراي نيمـسال اول بـا كـد رشـته            100مؤسسه غيرانتفاعي بزرگمهر اصفهان براي رشته كارداني صنايع دستي با ظرفيت              2
  .باشد هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي اين كدرشته عالوه بر كدرشته. پذيرد مي

 .باشد يزد،درشهرستان اردكان استان يزد مي جهاددانشگاهي موسسه فرش كارشناسي و كارداني هاي  گروه هنر،رشته8905، 8904، 8903، 8902 هاي محل كدرشته تحصيل محل  3
  . يابد اي در موسسات غيرانتفاعي به كارداني علمي ـ كاربردي گرافيك تغيير مي عنوان رشته كارداني علمي ـ كاربردي گرافيك رايانه  4
  .يابد  تغيير مي2356دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان، به كدرشته محل ) استانشناسيب (2532  كدرشته محل  5
  .يابد  تغيير مي2360دانشگاه فردوسي ـ مشهد، به كدرشته محل ) كارداني باستانشناسي (2568  كدرشته محل  6
، 2348هـاي كلـي بـه ترتيـب            با كدرشته   نشگاه هنر تهران،  دا سازي و نوازندگي موسيقي جهاني      هاي نوازندگي موسيقي ايراني، مجسمه      محل تحصيل رشته    7

  .  باشد  در شهرستان كرج مي)دوره شبانه (3481 و 3480، 3479هاي   محل و كدرشته) دوره روزانه (2350 و 2349
  .  پذيرش دانشجو خواهد داشت3488ره شبانه با كدرشته  و در دو2365شناسي دوره روزانه با كدرشته محل  بلوچستانـ زاهدان در رشته كارداني باستان سيستان و دانشگاه  8
  كند تغيير پيدا ميهاي جديد  محل  كدرشتههبدر گروه آزمايشي هنر هاي ذيل  رشتهكد  9

  
  :پذيرند  دانشجو ميهاي خارجي زبانهايي كه از گروه آزمايشي  رشته) ز

1  

هاي روزانه و شبانه مترجمي زبان انگليسي در مجتمع آموزش عالي بم دانشگاه شـهيد بـاهنر كرمـان، پـذيرش                       ، دوره 3577 و   2446هاي    در كدرشته محل  
هاي خـارجي حـذف و بـراي رشـته       هاي گروه آزمايشي زبان        از رديف كدرشته محل    3577 و   2446هاي    به عبارت ديگر كدرشته   . (گيرد  دانشجو صورت نمي  
 ). در دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرش دانشجو صورت خواهد گرفت3576 و 2445هاي  شتهمذكور فقط با كدر

  كدرشته جديد  نام رشته  نام دانشگاه   قبليكدرشته  دوره  رديف
  2355  دانشگاه زابل  شناسي كارداني باستان  2308  1
  2356  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  شناسي باستان  2523  2
  2357  دانشگاه بيرجند  شناسي كارداني باستان  2530  3
  2358  دانشگاه تهران  شناسي باستان  2544  4
  2359  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  شناسي باستان  2578  5
  2360  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  شناسي كارداني باستان  2658  6
  2361  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  شناسي باستان  2672  7
  2362  دانشكده وزارت اطالعات  علوم اجتماعي ـ مطالعات امنيتي  2790  8
  2363  دانشكده وزارت اطالعات  علوم سياسي ـ مطالعات امنيتي  2791  9
10  

  روزانه

  2364  دانشكده وزارت اطالعات  مديريت اطالعات و ارتباطات 2792
  3485  دانشگاه زابل  شناسي كارداني باستان  3454  11
  3486  دانشگاه بيرجند  شناسي كارداني باستان  3621  12
13  

  شبانه
  3487  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  شناسي باستان 3645

  9257  مؤسسه غيرانتفاعي سوره ـ تهران  نريمديريت فرهنگي ه  9110  14
  9258  مؤسسه غيرانتفاعي گلستان ـ گرگان  شناسي كارداني باستان  9212  15
  9259  مؤسسه غيرانتفاعي مارليك ـ نوشهر  شناسي باستان  9216  16
17  

  غيرانتفاعي
  9260  مؤسسه غيرانتفاعي نيما ـ محمودآباد  شناسي كارداني باستان 9242

. هاي اصفهان، رازي كرمانشاه، شيراز پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت           به ترتيب دانشگاه  ) شناسي  زبان (3557 و   2456،  2435،  2408هاي    در كدرشته   2
  .زمايشي علوم انساني پذيرش دانشجو خواهد نمودهاي فوق، فقط از گروه آ اين رشته در دانشگاه

 


