
  بسمه تعالي
هاي  تكميل ظرفيت برخي از رشتههاي جديد و  اعالم ظرفيت پذيرش رشتهباره  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در

  1390آزمون سراسري سال ) نوبت دوم(هاي روزانه و شبانه  دوره تحصيلي
  

مجـاز بـه   هاي روزانه و شبانه  در دورهو  ركت كردهش 1390كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال اطالع سازمان سنجش آموزش كشور به   
ها و مؤسسات آموزش عالي، پـس از اعـالم نتـايج نهـايي آزمـون فـوق عـالوه بـر          رساند نظر به اينكه بعضي از دانشگاه مياند،   انتخاب رشته شده

اعـالم ظرفيـت   به شرح جداول ذيـل  يرش دانشجو ، براي پذ)2دفترچه شماره (هاي تحصيلي  مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته  هاي ظرفيت
بر اساس ضـوابط و شـرايط   ) اوليه با توجه به كارنامه نتايج علمي(آزمون فوق هاي روزانه و شبانه  دورهاند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  نموده

سـايت اينترنتـي ايـن     به 288/90/لغايت  238/90/از تاريخ  ،هاي مربوط و ساير اطالعيه 2و  1هاي راهنماي شماره  دفترچهو در اين اطالعيه مندرج 
از طريق سيسـتم پرداخـت   ) ريال 000/28مبلغ (پس از پرداخت وجه مربوط به تكميل ظرفيت مراجعه و  www.sanjesh.org :سازمان به نشاني

  .اقدام نمايند ،رنتيبه روش اينت) كدرشته 10حداكثر (نام و تكميل فرم انتخاب رشته  نسبت به ثبتالكترونيكي، 
 : موارد قابل توجه) الف

اند، با رعايت ضوابط مربـوط و در نظـر    پذيرفته شده 1390هاي تحصيلي متمركز آزمون سراسري سال  آن دسته از داوطلباني كه در يكي از رشته -1
  . عيه شوندهاي تحصيلي مندرج در اين اطال توانند متقاضي شركت در گزينش رشته هاي ذيل مي گرفتن تبصره

تلقي خواهـد شـد و چنانچـه داوطلبـان     » لم يكن كان«در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، قبولي قبلي آنان  :1تبصره 
ز هاي روزانه مندرج در اين اطالعيه پذيرفته شوند و يا قبولي قبلي آنان دوره روزانه باشـد، حتـي بـا دادن انصـراف ا     متقاضي، در دوره

شود در تكميل  شدگان تأكيد مي لذا به پذيرفته. را نخواهند داشت) 1391(نام و شركت در آزمون سراسري سال بعد  تحصيل نيز حق ثبت
هاي تحصيلي مندرج در اين اطالعيه دقت كافي مبذول دارند، در غيـر ايـن صـورت هيچگونـه      فرم تقاضانامه شركت در گزينش رشته

  . بود اعتراضي قابل قبول نخواهد
  . در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد :2تبصره 

هاي اجرايي تعهـد خـدمت    هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص كه به دستگاه شدگان متمركز آزمون سراسري در هر يك از كد رشته پذيرفته -2
هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شـاغل در وزارت آمـوزش و پـرورش مجـاز بـه       شدگان رشته ن پذيرفتهدارند و همچني

  . باشند اين اطالعيه نمي هاي تحصيلي مندرج در نام و شركت در گزينش رشته ثبت
تواننـد متقاضـي    انـد، مـي   مجاز به انتخاب رشـته شـده  شبانه  هاي روزانه، در دورهشركت كرده و  1390كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال  - 3

  .مندرج در اين اطالعيه شوندبه شرح عالي  مؤسسات آموزشها و  دانشگاههاي تحصيلي  كدرشته
ي انتخـابي  ها هاي تحصيلي مورد عالقه، به شرايط و ضوابط هر يك از رشته هاي آزمايشي ضرورت دارد در انتخاب رشته يك از گروه داوطلبان هر -4

، ايـن  1390آزمون سراسـري سـال    2و  1هاي راهنماي شماره  و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مربوط كه در دفترچه
  . هاي مربوط درج شده است، توجه نمايند اطالعيه و ساير اطالعيه

مؤسسه محل قبولي، خواهـد  و نظر دانشگاه يا العيه بسته به امكانات هاي مندرج در اين اط نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل -5
  .بود

  اولويـت   ترتيـب   و به  مربوط استخراج  را از جداولمندرج در اين اطالعيه متمركز  نيمه  انتخابي  هاي توانند كدرشته مي  تمايل  در صورت  داوطلبان -6
  عالقـه   كـه   متمركز در هر اولـويتي   هاي كدرشته ساير  همراه  به مرحله تكميل ظرفيت  تحصيلي   هاي رشته  انتخاب  در فرماز طريق اينترنت   عالقه
  .نمايندوارد  )2دفترچه شماره ( هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچهمتمركز  هاي نيمه مربوط به رشتهتوضيحات ضوابط و بر اساس دارند 

ورود به سايت اينترنتـي  در زمان باشند، الزم است  مي 1390نام و شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال  بتداوطلباني كه متقاضي ثگردد  مجدداً تأكيد مي -7
  .نماينداز طريق سيستم پرداخت اينترنتي اقدام ريال ) هزار بيست و هشت( 000/28مبلغ نسبت به واريز انتخاب رشته، براي سازمان و 

  
  :پذيرند دانشجو مي) علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني( 3و  2، 1آزمايشي  هاي هاي تحصيلي كه از گروه رشته) ب

  
  خرم اباد- دانشگاه لرستان 

دوره 
  تحصيلي

  كدرشته
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد
  روزانه  9416  حسابداري    40  _  مرد  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور

  دانشگاه شهيدمطهري
  روزانه  6418  فقه وحقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي     20  5  15  متمركز مهين
فلسفه وحكمت -لهيات ومعارف اسالمي ا    40  30  10  متمركز مهين

  روزانه  6419  اسالمي

  قم-وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
  روزانه  6431  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل خرم اباد
  روزانه  6432  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل خمين

  روزانه  6437  تفسيرقران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل شاهرود
  روزانه  6441  تفسيرقران مجيد    20  ـــ  مرد  متمركز مهين-غهمحل تحصيل مرا

  روزانه  6442  تفسيرقران مجيد    20  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل مالير
  روزانه  6445  علوم قران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل ايالم
  روزانه  6449  علوم قران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل خمين



  روزانه  6450  علوم قران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل خوي
  روزانه  6451  علوم قران مجيد    30  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل دامغان

  روزانه  6455  علوم قران مجيد    20  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل كرمانشاه
  ميدانشگاه مذاهب اسال

  روزانه  6461  اديان ومذاهب    20  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6462  المتاريخ اس    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6463  علوم قران مجيد    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6464  فقه وحقوق اماميه    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6465  فقه وحقوق اماميه    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل زاهدان
  روزانه  6466  فقه وحقوق اماميه    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل سنندج
  روزانه  6467  فقه وحقوق حنفي    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6468  فقه وحقوق حنفي    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل زاهدان
  روزانه  6469  فقه وحقوق شافعي    40  20  20  متمركز مهين-محل تحصيل تهران
  روزانه  6470  فقه وحقوق شافعي    40  20  20  ركزمتم مهين-محل تحصيل سنندج
  روزانه  6471  فلسفه وعرفان اسالمي    20  ـــ  مرد  متمركز مهين-محل تحصيل تهران

 :پذيرند دانشجو مي) علوم رياضي و فني( 1هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته) ج
  دانشگاه بجنورد

دوره 
  تحصيلي

  هكدرشت
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

  روزانه  9429  كاردان فني مكانيك  ديساخت وتول  30  _  مرد  نياسفرا ياموزشكده فن
-يعلم يوان رشته كاردانعن-نياسفرا ياموزشكده فن

  روزانه  9430  كاردان فني مواد  يگر ختهير  30  _  مرد  يگر ختهير يكاربرد

  دانشگاه تهران
  روزانه  9403  مهندسي شيمي    15  زن  مرد  محل تحصيل دانشكده فني فومن
  روزانه  9404  مهندسي صنايع    15  زن  مرد  محل تحصيل دانشكده فني فومن
  روزانه  9405  مهندسي نفت    15  زن  مرد  محل تحصيل دانشكده فني فومن

  دانشگاه فردوسي مشهد
  روزانه  9407  ي كامپيوترمهندس  نرم افزار  30  زن  _  محل تحصيل مركز آموزش عالي گناباد

  اهواز-دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين 
مكانيك ماشينهاي -كشاورزي مهندسي     30  زن  مرد  

  روزانه  9424  كشاورزي
  روزانه  9425  اب-مهندسي كشاورزي     30  زن  مرد  

  دانشگاه گرمسار
  روزانه  9443  مهندسي صنايع    30  _  مرد  يومهندس يدانشكده فن
  روزانه  9444  مهندسي عمران    30  _  مرد  يومهندس يدانشكده فن
  روزانه  9445  مهندسي معماري    30  _  مرد  يومهندس يدانشكده فن
  روزانه  9446  مهندسي نفت    30  _  مرد  يمهندسو يدانشكده فن

  خرم اباد- دانشگاه لرستان 
استفاده -محل تحصيل مركزآموزش عالي كوهدشت

  روزانه  9408  رياضيات وكاربردها    40  زن  _  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور
استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر

  روزانه  9409  رياضيات وكاربردها    40  زن  _  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور
استفاده -رمحل تحصيل مركز آموزش عالي پلدخت

  روزانه  9410  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  40  _  مرد  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور
استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر

  روزانه  9411  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  40  زن  _  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور

  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي
  روزانه  1750  تكنولوژي ابياري يكاردان    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 

  روزانه  1751  تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي يكاردان    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهتحصيل محل 
  دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام

  روزانه  9440  اب-مهندسي كشاورزي     30  _  مرد  
  )ياستان خراسان رضو(گلبهار يومهندس يدانشكده فن

  روزانه  9435  مهندسي صنايع    10  ـــ  مرد  
  روزانه  9436  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  20  _  مرد  

  مجتمع اموزش عالي كازرون
  روزانه  9418  مهندسي شهرسازي    30  زن  مرد  

  اموزش عالي گنبدمجتمع 
  روزانه  9431  كاردان فني عمران  شه بردارينق  25  زن  مرد  دانشكده فني ومهندسي مينودشت-ژئودزي

  روزانه  9432  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  25  زن  مرد  دانشكده فني ومهندسي مينودشت
  زهرا نييش عالي فني ومهندسي بومركز اموز

  روزانه  9437  مهندسي صنايع    35  زن  مرد  
  هروزان  9438  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  35  زن  مرد  

  كاشمر يمركز اموزش عال
  روزانه  9439  اب-مهندسي كشاورزي     30  -  مرد  

  دانشگاه ايالم
مخصوص داوطلبان استان -مناطق محروم هيسهم

  محروم  9455  مهندسي برق  قدرت  10  3  7  الميا
مخصوص داوطلبان استان -اطق محروممن هيسهم

  محروم  9456  مهندسي فناوري اطالعات    10  4  6  الميا
مخصوص داوطلبان استان -مناطق محروم هيسهم

  محروم  9457  مهندسي معماري    8  3  5  الميا

  دانشگاه شهيدچمران اهواز



  شبانه  9450  اب-مهندسي كشاورزي     10  زن  مرد  
  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي

  شبانه  2405  تكنولوژي ابياري يكاردان    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهل محل تحصي
  شبانه  2406  تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي يكاردان    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 

  )ياستان خراسان رضو(گلبهار يومهندس يدانشكده فن
  شبانه  9453  مهندسي صنايع    20  _  مرد  
  شبانه  9454  مهندسي كامپيوتر  نرم افزار  20  _  مرد  

  مجتمع اموزش عالي كازرون
  شبانه  9452  مهندسي شهرسازي    5  زن  مرد  

  تبريز -دانشگاه تربيت معلم اذربايجان
  مجازي  5147  مهندسي فناوري اطالعات    200  زن  مرد  

 :پذيرند دانشجو مي) علوم تجربي( 2هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته) د
  دانشگاه بوعلي سينا همدان

دوره 
  تحصيلي

  كدرشته
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

محل تحصيل دانشكده صنايع غذايي بهار فاقد 
  روزانه  9402  علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي     24  زن  _  خوابگاه

  غاندانشگاه دام
  روزانه  9401  شيمي    30  زن  مرد  ستيز طيمح شيگرا

  خرم اباد- دانشگاه لرستان 
استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر

  روزانه  9412  علوم باغباني-مهندسي كشاورزي     40  _  مرد  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور
استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد

  روزانه  9413  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  40  _  مرد  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور
استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر

  روزانه  9414  اه پزشكيگي-مهندسي كشاورزي     40  _  مرد  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور

  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي
  روزانه  1430  كارداني تكنولوژي توليدات دامي    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 
  روزانه  1431  كارداني تكنولوژي توليدات گياهي    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 
  روزانه  9458  مرتع وابخيزداريكارداني تكنولوژي     30  ـــ  مرد  شكين شهرشاورزي ماموزشكده كمحل تحصيل 
  روزانه  9459  كارداني تكنولوژي توليدات گياهي    30  ـــ  مرد  شهر نمشكي كشاورزي اموزشكدهمحل تحصيل 

  دانشگاه ياسوج
  روزانه  9417  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     20  زن  ردم  

  دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام
  روزانه  9441  زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي     30  _  مرد  
  روزانه  9442  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  30  _  مرد  

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
  روزانه  1525  ملاتاق ع    10  ـــ  مرد  متمركز مهين
  روزانه  1526  كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي    11  ـــ  مرد  متمركز مهين
  روزانه  1527  علوم ازمايشگاهي    1  ـــ  مرد  متمركز مهين
  روزانه  1528  هوشبري    8  ـــ  مرد  متمركز مهين
  روزانه  1529  كارشناسي فناوري اطالعات سالمت    15  ـــ  مرد  متمركز مهين
  روزانه  2149  كارداني فوريت هاي پزشكي    2  ـــ  مرد  متمركز مهين

  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله
پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي فعال 

ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 
  متمركز مهين-پاسداران انقالب اسالمي

  روزانه  9419  پرستاري    20  10  10

لبان با عضويت بسيجي فعال پذيرش ازميان داوط
ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 

  متمركز مهين-پاسداران انقالب اسالمي
  روزانه  9420  اتاق عمل    20  10  10

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي فعال 
ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه 

  متمركز مهين-پاسداران انقالب اسالمي
  روزانه  9421  هوشبري    20  10  10

پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي فعال 
ونهايتا جذب به صورت بورسيه  واستخدام سپاه 

  متمركز مهين-پاسداران انقالب اسالمي
  روزانه  9422  بهداشت محيط يمهندس    20  _  مرد

  بجنورد- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين 

  روزانه  9426  پرستاري    20  زن  مرد  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي_
 مهين-مانه وسملقان يپزشك يتهايفور يمركز اموزش

  روزانه  9427  كارداني فوريت هاي پزشكي    20  ـــ  مرد  متمركز
  روزانه  9428  كارداني فوريت هاي پزشكي    20  ـــ  مرد  متمركزمهين-روانيش يپزشك يتهايفور يمركز اموزش

  خرم اباد- دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
  روزانه  9423  پرستاري    20  زن  مرد  محل تحصيل شهرستان بروجرد

  دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه
  روزانه  9433  كارشناسي بهداشت عمومي    20  زن  مرد  

  دانشكده علوم پزشكي كرج
  روزانه  9434  كارشناسي بهداشت عمومي    20  زن  مرد  

  *دانشگاه تهران
  شبانه  9449  دامپزشكي    70  زن  مرد  

  رفتيدانشگاه ج



  شبانه  2314  علوم خاك-مهندسي كشاورزي     30  زن  مرد  
  شبانه  2315  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   دام  20  زن  مرد  
  شبانه  2316  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  20  زن  مرد  
  شبانه  2317  گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي     10  زن  مرد  

  شبانه  2320  ترويج واموزش كشاورزي-ي كشاورزي مهندس    30  زن  مرد  گرايش آموزش كشاورزي
  شبانه  2321  ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي     30  زن  مرد  گرايش ترويج كشاورزي

  دانشگاه دامغان
  شبانه  9447  شيمي    10  زن  مرد  ستيز طيمح شيگرا

  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي
  شبانه  2508  وليدات داميكارداني تكنولوژي ت    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 
  شبانه  2509  كارداني تكنولوژي توليدات گياهي    20  ـــ  مرد  كشاورزي مغان دانشكدهمحل تحصيل 

  دانشگاه مالير
  شبانه  2519  علوم دامي-مهندسي كشاورزي   طيور  35  زن  مرد  

  دانشگاه ياسوج
  شبانه  9451  مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي     20  زن  مرد  

  تبريز -دانشگاه تربيت معلم اذربايجان
  مجازي  3691  شيمي  محض  200  زن  مرد  

 :پذيرند دانشجو مي) انساني علوم( 3هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته) ه
  دانشگاه اراك

دوره 
  تحصيلي

  كدرشته
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

محل تحصيل مركز آموزش عالي محالت 
  شبانه  9448  زبان وادبيات فارسي    35  _  مرد  فاقد خوابگاه_

 :پذيرند دانشجو مي) هنر( 4هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته )  و
  دانشگاه شهيدباهنركرمان

دوره 
  تحصيلي

  كدرشته
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

محل تحصيل مركز اموزش عالي راورمخصوص 
  روزانه  9406  كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي     40  زن  مرد  داوطلبان بومي شهر راور

  
 :پذيرند دانشجو مي) هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته )ز

  خرم اباد- دانشگاه لرستان 
دوره 
  تحصيلي

  كدرشته
  مرد  زن  مالحظات  جنس پذيرش  ظرفيت  عنوان گرايش  عنوان رشته  محل

استفاده -محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت
  هروزان  9415  زبان وادبيات انگليسي    40  زن  _  دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه يازغذاخور

  
ريـال   1،000،000ريـال وشـهريه هـر واحـد نظـري       3،500،000مبلغ شهريه دوره شبانه رشته دامپزشكي براساس اعالم دانشگاه تهران شهريه ثابت هر نيمسال * 

  .ريال مي باشد 2،000،000ريال وهرواحد پايان نامه  1،250،000،هرواحدعملي 
 14صـبح الـي    9همه روزه به غيـر از ايـام تعطيـل از سـاعت      288/90/ابطه با اين اطالعيه از اين تاريخ لغايت در ر ،ضمناً واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت
تماس حاصـل نمـوده و از    021-88923595-9 :هاي توانند در صورت نياز فقط با شماره تلفن داوطلبان گرامي مي. باشد بعدازظهر آماده پاسخگويي به سؤاالت مي

                                               . ن خصوص جداً خودداري فرمايندمراجعه حضوري در اي
  

  وابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشورر 


