
  باسمه تعالي
و همچنين ) 2دفترچه شماره (اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  1390آزمون سراسري سال  هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر كدرشته محل  كدرشته
كه بر اساس مندرجات كارنامـه اعـالم    1390سراسري سال  سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون   

رساند، اطالعيه اين سازمان درباره اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته و  اند مي نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده
به شرح  1390ن سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمو هاي تحصيلي دانشگاه هاي جديد برخي از رشته همچنين ظرفيت

  :گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته، موارد ذيل را نيز مد نظر داشته باشند گردد، لذا به داوطلبان تأكيد مي ذيل اعالم مي
 . پذيرش دانشجو در دانشگاه شهيد مطهري تهران، بدون آزمون اختصاصي و با انجام مصاحبه علمي صورت خواهد گرفت -1
محور تربت حيدريه بـه   7تربت حيدريه، كيلومتر : ني و مهندسي تربت حيدريه به شرح ذيل تغيير يافته استآدرس دانشكده ف -2

     www.thtf.ac.ir: نشاني اينترنتي 0531-2245047: تلفن  157: صندوق پستي. مشهد
در گروه آزمايشـي علـوم   ) 1111كدرشته محل (زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران  -محل تحصيل رشته مهندسي كشاورزي -3

 .باشد تجربي، واقع در پرديس ابوريحان پاكدشت مي
بر اساس اعالم اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران، استفاده از پوشش چادر به عنوان حجاب برتر بـراي دانشـجويان كليـه     -4

 .ها و مقاطع دانشكده الهيات و معارف اسالمي اين دانشگاه الزامي است  رشته
هـاي آزمايشـي علـوم     در گروه 6615در گروه آزمايشي علوم انساني و كدرشته محل  1528و  1527، 1526هاي  محل  كدرشته -5

در مركز ) هاي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني آموزش و پرورش محل  از رشته(رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 
هـاي   به عبارت ديگر داوطلبان مرد اجازه انتخاب كدرشـته . باشد طلبان زن ميآباد مخصوص داو كمالوند خرم... ا تربيت معلم آيت

 .فوق را ندارند
ــين  -6 ــد بـ ــي واحـ ــحيح اينترنتـ ــز   آدرس صـ ــكي تبريـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــي ارس دانشـ ــي  المللـ ــرح مـ ــن شـ ــه ايـ ــد بـ   :باشـ

http://paras.tbzmed.ac.ir 
 www.bahmanyar.ac.ir  :باشد ه غيرانتفاعي بهمنيار ـ كرمان به اين شرح ميآدرس اينترنتي مؤسس -7
در اين مؤسسه نفرات اول تـا  . به آريان تغيير يافته است) اميركال بابل(غيرانتفاعي ايرانيكا  –نام مؤسسه آموزش عالي غيردولتي  -8

تواننـد از امكانـات    خـواهران دانشـجو مـي   . نيمسال تحصيلي، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدسوم هر رشته در پايان هر 
، نـبش خيابـان   )بابلسـر -بابـل (استان مازندران، بابـل، اميـركال، كمربنـدي    : آدرس. مند شوند خوابگاه، تحت نظارت مؤسسه بهره

  www.aryan.ac.ir: اينترنتي نشاني           0111-3254000: نمابر  3255000: تلفن. دانشگاه
: كدپسـتي . 9، پالك 2، كوي امام )ره(شاهرود، ميدان امام : گردد ادرس مؤسسه غيرانتفاعي برايند شاهرود به اين شرح اعالم مي -9

 www.barayand.ac.ir: نشاني اينترنتي   0273-2222977-2222107: تلفن  43459-36137
وط به دانشكده غيرانتفاعي علـوم حـديث شـهرري، در دفترچـه نـوع دوم كـه در       مرب 8916و  8914، 8913هاي  محل  كدرشته -10

الزم بـه ذكـر اسـت ايـن كدرشـته      . باشد سايت اينترنتي سازمان منتشر گرديده است، بصورت متمركز و بدون شرايط خاص مي
 .ها در دفترچه اصلي بصورت صحيح درج گرديده است محل

لذا داوطلبان در صورت تمايـل  . گردد مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته اعالم ميهاي  هاي زير عالوه بر رشته محل  رشته -11
  .هاي اعالم شده ذيل نيز انتخاب رشته نمايند محل  توانند از كدرشته مي

  
  پذيرند هاي تحصيلي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي رشته

  دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي
ظرفيت پذيرش   يرشجنس پذ  توضيحات

كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال
  اول  دوم  زن  مرد  رشته

ويژه شاغلين نيـروي انتظـامي جمهـوري    
  متمركزاسالمي ايران ـ نيمه

  9303  علوم انتظامي    140  -  -  مرد
  9304  كارداني علوم پايه انتظامي    10  -  -  مرد

  ابهر- مؤسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري
  9301  مديريت صنعتي    60  -  نز  مرد  

  گرگان- مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني
  9302  مديريت جهانگردي    60  -  زن  مرد  

  مؤسسه غيرانتفاعي كار
  9299  كارداني حسابداري    100  -  زن  مرد  محل تحصيل واحد خرمدره
  9300  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  -  زن  مرد  محل تحصيل واحد خرمدره

  
  
  



  هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته
  فريدونكنار-مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  اول  دوم  زن  مرد  رشته
  5156  كارشناسي شهرسازي    60  -  زن  مرد  
  5163  مهندسي شيمي    60  -  زن  مرد  

  مشهد- مؤسسه غيرانتفاعي سلمان
  5157  رياضيات و كاربردها    60  -  زن  مرد  
  5158  علوم كامپيوتر    60  -  زن  مرد  
  5159  كاردان فني برق  الكترونيك  100  -  زن  مرد  
  5160  كارداني علمي كاربردي مخابرات  هاارتباط داده  100  -  زن  مرد  

  محمودآباد-مؤسسه غيرانتفاعي كاوش
  5155  مهندسي شيمي    60  -  زن  مرد  

  تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني  رشته
  محمودآباد- مؤسسه غيرانتفاعي نيما

  5132  باستانشناسي    52  -  زن  مرد  
  تحصيلي گروه آزمايشي هنر  هرشت

  محمودآباد- مؤسسه غيرانتفاعي نيما
  5635  باستانشناسي    8  -  زن  مرد  

  
  
  
  

  عمومي سازمان سنجش آموزش كشور روابط



  باسمه تعالي
و ) 2دفترچه شماره (سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته دوم اطالعيه 

  1390آزمون سراسري سال  هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر كدرشته محل  ههمچنين كدرشت
كـه بـر    1390به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سـال   16/5/90پيرو اطالعيه قبلي مورخ سازمان سنجش آموزش كشور    

رساند، اطالعيه اين سازمان درباره اصالحات مربوط به دفترچه  ياند م اساس مندرجات كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده
ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسـري   هاي تحصيلي دانشگاه هاي جديد برخي از رشته راهنماي انتخاب رشته و همچنين ظرفيت

نتخاب رشته، موارد ذيل را نيـز مـد نظـر داشـته     گردد قبل از اقدام به ا گردد، لذا به داوطلبان تأكيد مي به شرح ذيل اعالم مي 1390سال 
  :باشند

، علـوم  )1526كـد  (، كارشناسـي تكنولـوژي پرتوشناسـي    )1525كـد  (هاي اتـاق عمـل    ظرفيت اعالم شده پذيرش دانشجو در رشته -1
) 1531كـد  (، كارداني مدارك پزشكي )1529(، كارشناسي فناوري اطالعات سالمت )1528كد (، هوشبري )1527كد (آزمايشگاهي 

 .باشد مي) بهمن ماه(دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران در نيمسال دوم هاي پزشكي  و كارداني فوريت
و ظرفيـت پـذيرش آن   » ساخت و توليـد «، )1845كد (مهندسي اراك عنوان گرايش صحيح رشته مهندسي مكانيك دانشكده فني و  -2

 .باشد نفر مي 30
كشاورزي اسدآباد از دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان منفـك و بطـور مسـتقل نسـبت بـه جـذب و        نشكده فني و مهندسي و دادانشكده  -3

در ) 1094كـد  (افزار  لذا نام صحيح مؤسسه محل تحصيل رشته مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم. د نمودنپذيرش دانشجو اقدام خواه
رشته مهندسي كشـاورزي ـ   نام صحيح مؤسسه محل تحصيل و  د، دانشكده فني و مهندسي اسدآباگروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 .باشد مي »دانشكده كشاورزي اسدآباد«هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي،  در گروه) 6232كد (اقتصاد كشاورزي 
 :تغيير يافته استهاي تحصيلي در دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل به شرح مندرج در جدول ذيل  ظرفيت پذيرش برخي از رشته -4

  اردبيل-محقق اردبيليدانشگاه 

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  آزمايشيهاي  پذيرش در گروه
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

اديـان و   -الهيات و معارف اسالمي    30  -  15  15  علوم انساني
  روزانه  1339  عرفان

  روزانه  1429  زيست شناسي  وميعم  -  30  12  18  علوم تجربي
  روزانه  1742  مهندسي شيمي    30  -  10  20  علوم رياضي و فني

  روزانه  6389  روانشناسي  باليني  30  -  10  20  علوم تجربي و علوم انساني
  روزانه  6390  شيمي   كاربردي  -  30  10  20  علوم رياضي و فني و علوم تجربي

  شبانه  1752  رسيزبان و ادبيات فا    -  45  23  22  علوم انساني
اديـان و   -الهيات و معارف اسالمي    15  -  7  8  علوم انساني

  شبانه  1753  عرفان
  شبانه  2397  مهندسي شيمي    15  -  5  10  علوم رياضي و فني
  شبانه  2398  مهندسي عمران    -  45  15  30  علوم رياضي و فني
  شبانه  2401  مهندسي مكانيك    -  45  15  30  علوم رياضي و فني

  شبانه  2507  زيست شناسي  عمومي  -  15  7  8  بيعلوم تجر
  شبانه  6751  روانشناسي  باليني  15  -  7  8  علوم تجربي و علوم انساني

  شبانه  6752  شيمي  كاربردي  -  15  7  8  علوم رياضي و فني و علوم تجربي
: تلفـن . ، مدرسه ارشـاد 3مفتح  استان مازندران، شهرستان نكاء، ميدان جانبازان،: سازان ـ نكاء  آدرس مؤسسه غيرانتفاعي انديشه -5

5634669-5631060-0152 
، محـل فعلـي مدرسـه    6استان كهگيلويه و بويراحمد، ياسوج، فلكه عدل، خيابان امامت : آدرس مؤسسه غيرانتفاعي دانا ـ ياسوج  -6

  0741-3344783-4: تلفن.    غيرانتفاعي سعيدي
لذا داوطلبان در صورت تمايـل  . گردد اهنماي انتخاب رشته اعالم ميهاي مندرج در دفترچه ر هاي زير عالوه بر رشته محل  رشته -7

هـاي جديـد دانشـگاه     ضمناً در خصوص كدرشته محـل  .هاي اعالم شده ذيل نيز انتخاب رشته نمايند محل  توانند از كدرشته مي
 .گردد عالمه طباطبايي، توضيحات ذيل اعالم مي

هاي رساند بر اساس هماهنگيو فناوري به اطالع مي ، تحقيقاتاطالعيه قبلي وزارت علوم 5پيرو بند 
بعمل آمده توسط معاونت آموزشي وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش كشور و دانشـگاه عالمـه   

از % 10طباطبايي، جهت مساعدت براي پذيرش داوطلبان عزيز در آزمون سراسري، مقـرر گرديـد   
هـاي   ه كاهش يافتـه و بـه ظرفيـت دوره   هاي پذيرش مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه عالم ظرفيت

امكـان  بـه هـيچ عنـوان    ضمناً اين دانشگاه . كارشناسي دانشگاه مذكور به شرح ذيل اضافه گردد
  .هاي روزانه و شبانه را نداردشدگان دورهبه هيچيك از پذيرفته ،واگذاري خوابگاه دانشجويي



  
  رندپذي هاي تحصيلي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي رشته

  تهران-عالمه طباطباييدانشگاه 

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  روزانه  9307  مديريت دولتي    -  30  15  15  
  روزانه  9308  مديريت بازرگاني    -  30  15  15  

  روزانه  9309  لوم اقتصاديع  اقتصاد بازرگاني  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
  روزانه  9310  روانشناسي  باليني  -  30  15  15  3و  2هاي آزمايشي پذيرش از گروه

  روزانه  9311  حسابداري    -  30  15  15  
  شبانه  9312  مديريت دولتي    -  30  15  15  
  شبانه  9313  مديريت بازرگاني    -  30  15  15  

  شبانه  9314  علوم اقتصادي  ياقتصاد بازرگان  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
  شبانه  9315  علوم اقتصادي  اقتصاد صنعتي  -  30  15  15  2و  1هاي آزمايشي پذيرش از گروه
  شبانه  9316  روانشناسي  باليني  -  30  15  15  3و  2هاي آزمايشي پذيرش از گروه

  شبانه  9317  حسابداري    -  30  15  15  
ــالس   ــكيل ك ــل تش ــز    مح ــا ـ مرك ه

وري و تخصصـي  حضـ  هاي نيمـه  آموزش
  آزاد دانشگاه عالمه طباطبايي

  حضوري نيمه  9318  مديريت بازرگاني    -  80  40  40

  اصفهان -مؤسسه غيرانتفاعي المهدي
  غيرانتفاعي  9306  مديريت بازرگاني    60  -  زن  -  

  غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اتمؤسس
  اعيغيرانتف  9305  كارداني حسابداري    75  -  زن  مرد  محل تحصيل واحد كاشمر

   علوم رياضي و فنيگروه آزمايشي هاي تحصيلي  رشته
  كده فني و مهندسي اراكدانش

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

ــي و  ت  25  -  زن  مرد   ــات حرارتـ اسيسـ
  روزانه  5167  مهندسي مكانيك  برودتي

  دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه
كارداني علمي كاربردي ارتباطات و فناوري     -  20  زن  مرد  

  روزانه  ICT(  5166(اطالعات 
  دانشگاه جيرفت

  روزانه  5164  مهندسي مكانيك    -  15  زن  مرد  
  شبانه  5165  مهندسي مكانيك    -  15  زن  مرد  

  نكاء -مؤسسه غيرانتفاعي انديشه سازان
  غيرانتفاعي  5161  كارداني آمار    100  -  زن  مرد  

  ياسوج- مؤسسه غيرانتفاعي دانا
  غيرانتفاعي  5162  كارداني آمار    100  -  زن  مرد  

  كرمان- مؤسسه غيرانتفاعي عرفان
  غيرانتفاعي  5168  رياضيات و كاربردها    45  -  زن  مرد  

   علوم تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
  مجتمع آموزش عالي جهرم

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  زيست فناوري-مهندسي كشاورزي    25  -  زن  مرد  بيوتكنولوژي
  روزانه  3696  )بيوتكنولوژي(

  زيست فناوري-مهندسي كشاورزي    10  -  زن  مرد  بيوتكنولوژي
  شبانه  3697  )بيوتكنولوژي(

  نكاء -فاعي انديشه سازانمؤسسه غيرانت
  غيرانتفاعي  3694  كارداني شيمي آزمايشگاهي    100  -  زن  مرد  

  ياسوج- مؤسسه غيرانتفاعي دانا
  غيرانتفاعي  3695  كارداني شيمي آزمايشگاهي    100  -  زن  مرد  

  علوم انساني گروه آزمايشي هاي تحصيلي  رشته
  تهران-عالمه طباطباييدانشگاه 

يت پذيرش ظرف  جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  روزانه  5149  علوم تربيتي  تكنولوژي آموزشي  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
ريـزي  مديريت و برنامـه   -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن

  روزانه  5133  علوم تربيتي  آموزشي
پژوهشــــگري علــــوم    -  30  15  15  

  روزانه  5134  علوم اجتماعي  تماعياج
  روزانه  5135  علوم اجتماعي  تعاون و رفاه اجتماعي  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن



  تهران- عالمه طباطباييدانشگاه ادامه 

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  روزانه  5136  امه نگاريروزن    -  30  15  15  
  روزانه  5137  روابط عمومي    -  30  15  15  
  روزانه  5138  راهنمايي و مشاوره  مشاوره  -  30  15  15  

  شبانه  5139  علوم تربيتي  تكنولوژي آموزشي  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
ريـزي  مديريت و برنامـه   -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن

  شبانه  5140  علوم تربيتي  آموزشي
  شبانه  5141  علوم اجتماعي  برنامه ريزي اجتماعي  -  30  15  15  

پژوهشــــگري علــــوم    -  30  15  15 
  شبانه 5142  علوم اجتماعي  اجتماعي

  شبانه  5143  علوم اجتماعي  تعاون و رفاه اجتماعي  -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
  شبانه  5144  روزنامه نگاري    -  30  15  15  
  شبانه  5145  عمومي روابط    -  30  15  15  
  شبانه  5146  راهنمايي و مشاوره  مشاوره  -  30  15  15  

ــالس   ــكيل ك ــل تش ــز    مح ــا ـ مرك ه
حضـوري و تخصصـي    هاي نيمـه  آموزش

  آزاد دانشگاه عالمه طباطبايي
ريـزي  مديريت و برنامـه   -  80  40  40

  حضوري نيمه  5147  علوم تربيتي  آموزشي
  حضورينيمه  5148  راهنمايي و مشاوره  مشاوره  -  80  40  40

  هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
  تهران-عالمه طباطباييدانشگاه 

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  روزانه  6106  مترجمي زبان انگليسي    -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
  روزانه  6107  زبان و ادبيات تركي استانبولي    -  30  15  15  

  شبانه  6108  مترجمي زبان انگليسي    -  15  زن  -  پذيرش فقط از جنس زن
  شبانه  6109  زبان و ادبيات تركي استانبولي    -  30  15  15  

  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



  باسمه تعالي
  )2دفترچه شماره (با اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته  سازمان سنجش آموزش كشور در رابطهسوم اطالعيه 

  1390آزمون سراسري سال 
به اطـالع آن دسـته از داوطلبـان آزمـون سراسـري سـال        17/5/90و  16قبلي مورخ  هاي سازمان سنجش آموزش كشور پيرو اطالعيه   

رساند، اطالعيـه ايـن سـازمان دربـاره اصـالحات       اند مي رشته شدهكه بر اساس مندرجات كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب  1390
 1390ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  هاي تحصيلي دانشگاه مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته برخي از رشته

  :، موارد ذيل را نيز مد نظر داشته باشندگردد قبل از اقدام به انتخاب رشته گردد، لذا به داوطلبان تأكيد مي به شرح ذيل اعالم مي
 2300روزانـه و   1087هـاي   كدرشـته (هاي كارداني تكنولوژي توليدات دامـي   بر اساس اعالم دانشگاه تبريز فقط محل تحصيل رشته -1

باشـد و   مـي  در دانشكده كشاورزي شهرستان اهر) شبانه 2301روزانه و  1088هاي  كدرشته(و كارداني تكنولوژي مواد غذايي ) شبانه
 .باشد هاي كشاورزي اين دانشگاه در تبريز مي محل تحصيل ساير رشته

، )خـاك و راه (پانزده واحد دروس تخصصي انتخـابي فقـط از جـدول دروس    : مجموعه مهندسي عمرانشرايط دانشگاه تبريز براي  -2
دهاي گذرانـده شـده دانشـجويان و نظـر     و سازه برنامه دوره كارشناسي رشته مهندسي عمران و بر اساس اولويـت معـدل واحـ   ) آب(

 .دانشگاه ارائه خواهد شد
پـانزده واحـد دروس تخصصـي انتخـابي فقـط از جـدول دروس مكانيـك        : مجموعه مهندسي مكانيكشرايط دانشگاه تبريز بـراي   -3

دهاي گذرانـده  جامدات و دروس حرارت و سياالت از برنامه دوره كارشناسي رشته مهندسي مكانيك و بر اساس اولويـت معـدل واحـ   
 .شده دانشجويان و نظر دانشگاه ارائه خواهد شد

در محـل دانشـكده علـوم    ) شـبانه  1653روزانـه و   1219 هـاي  رشته كد(محل تحصيل رشته فقه و حقوق اسالمي دانشگاه شهركرد  -4
 .باشد انساني شهرستان فارسان مي

 .باشد ن بومي شهرستان ابهر و فاقد خوابگاه ميمخصوص داوطلبا) 1781كد (رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان  -5
ضـمناً ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه      . باشد مي» دانشگاه نيشابور«مجتمع آموزش عالي نيشابور به دانشگاه ارتقا يافته و نام صحيح آن  -6

ريـال در سـال اسـتفاده     000/500/4هاي خودگردان در سطح شهر و با هزينـه حـدوداً    توانند از خوابگاه دولتي بوده و دانشجويان مي
 www.neyshabur.ac.ir: نشاني اينترنتي دانشگاه. نمايند

 :)واحد محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت  )1892كد ( شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته مهندسي كشتي ـ گرايش موتور -7
 .ها و مؤسسات آموزش عالي كشور دارا بودن شرايط عمومي ورود به دانشگاه )1-7
  .تمام 15داوطلبين رشته رياضي و فيزيك با حداقل معدل ديپلم  )2-7
  .سال تمام 22متقاضيان ذكور با حداكثر سن  )3-7
داشتن سالمت جسم و روان به تشخيص پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي با تأكيـد بـر عـدم كـوررنگي و اخـذ كـارت        )4-7

  .نام در دانشگاه ل از ثبتسانتيمتر، قب 167سالمت دريانوردي و حداقل قد 
  .قبولي در مصاحبه حضوري )5-7
  .سال باشند 22اولويت پذيرش با داوطلباني است كه داراي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم غيرپزشكي با حداكثر سن  )6-7
را انتخـاب نماينـد، منتهـي در     توانند اين رشـته  غيرپزشكي ندارند نيز ميداوطلباني كه خدمت نظام وظيفه نرفته و يا معافيت  )7-7

زمان اعزام به دريا بمنظور انجام دوره كارورزي مسئوليت ارائه كارت پايان خدمت يـا معافيـت غيرپزشـكي بـه عهـده دانشـجو       
  .باشد مي

اسـت  باشـد بنـا بـه درخو    مسئوليت انجام دوره كارورزي در دريا اعم از مالي و اجرايي به عهده دانشجو بوده و وي موظـف مـي   )8-7
  .الزم را به امور آموزش تحويل نمايددانشگاه در زمان مقرر با مسئوليت خويش دوره كارورزي را انجام داده و مدارك 

دوره تحصيلي بصورت شبانه روزي در دانشگاه علوم دريايي محمودآباد بوده و پذيرفتـه شـدگان در صـورت وجـود امكانـات از       )9-7
  .گردند مند مي هاي مربوطه بهره ها و دستورالعمل نامه اس آيينخوابگاه مجردي و سه وعده غذا بر اس

  .دانشگاه صنعت نفت هيچگونه تعهد استخدامي در قبال پذيرفته شدگان نخواهد داشت )10-7
كـد  (و مديريت فرهنگي و هنري ) 4895كد (، معماري داخلي )4894كد (هاي تحصيلي مهندسي معماري  پذيرش دانشجو در رشته -8

. باشـد  بصورت شرايط خاص مـي ) دفترچه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 91مندرج در صفحه (ه غيرانتفاعي سوره مؤسس) 9115
هـاي داراي شـرايط    داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اين مؤسسه به اطالعيه سازمان در خصـوص رشـته  

 .و سايت اينترنتي اين سازمان درج شده بود، مراجعه نمايندخاص كه در زمان برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش 
صـورت  ) 9315كـد  ( تهـران  پذيرش دانشجو در رشته علوم اقتصادي گرايش اقتصاد صنعتي دوره شبانه دانشـگاه عالمـه طباطبـايي    -9

 .استحذف گرديده  1390هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  به عبارت ديگر اين رشته از رديف رشته. نخواهد گرفت
  

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



  باسمه تعالي
و ) 2دفترچه شماره (سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته چهارم اطالعيه 

  1390آزمون سراسري سال  هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر كدرشته محل  همچنين كدرشته
بـه اطـالع آن دسـته از     19/5/1390و  17/5/1390، 16/5/90هـاي قبلـي مـورخ     پيـرو اطالعيـه  جش آموزش كشـور  سازمان سن   

رسـاند،   انـد مـي   كه بر اساس مندرجات كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشـته شـده   1390داوطلبان آزمون سراسري سال 
هـاي تحصـيلي    هاي جديد برخـي از رشـته   ظرفيتو راهنماي انتخاب رشته اطالعيه اين سازمان درباره اصالحات مربوط به دفترچه 

در صـورت تمايـل بـه انتخـاب     گـردد، لـذا داوطلبـان     به شرح ذيل اعالم مي 1390مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 
حداكثر تا (ود را در مهلت مقرر توانند نسبت به انتخاب آن اقدام و يا در صورت انتخاب رشته فرم انتخاب رشته خ هاي ذيل مي رشته
  .تصحيح نمايند) 26/5/1390تاريخ 

و ) شـبانه  2072روزانـه و   1157كـد  (هـاي بتنـي    هاي تحصيلي كاردان فني عمران بـا گـرايش سـاختمان    محل تحصيل رشته -1
وه آزمايشـي علـوم   دانشگاه تبريـز در گـر  ) شبانه 2073روزانه و  1158كد (برداري  همچنين كاردان فني عمران با گرايش نقشه

 .باشد مي مرندرياضي و فني، در شهرستان 
 2343روزانه و  1661كد (، مهندسي مكانيك )شبانه 2340روزانه و  1658كد (هاي تحصيلي مهندسي صنايع  پذيرش در رشته -2

) شـبانه  6732و  روزانـه  6366كد (در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و رشته علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد نظري ) شبانه
بـه  . صـورت خواهـد پـذيرفت    مردهاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي دانشگاه قم، منحصراً از ميان جنس  در گروه

  .هاي فوق، از جنس زن انجام نخواهد شد عبارت ديگر پذيرش دانشجو در رشته
 . گردد ب رشته اعالم ميهاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخا هاي زير عالوه بر رشته محل  رشته -3
   

  پذيرند هاي تحصيلي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي رشته
  كرمانشاه- مؤسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي

ظرفيت پذيرش   جنس پذيرش  توضيحات
كد   عنوان رشته  عنوان گرايش  نيمسال

  دوره  رشته
  اول  دوم  زن  مرد

  غيرانتفاعي  9319  كارداني مديريت صنعتي كاربردي    100  -  زن  مرد  
  غيرانتفاعي  9320  حسابداري    60  -  زن  مرد  
  غيرانتفاعي  9321  مديريت صنعتي    60  -  زن  مرد  

  پذيرند دانشجو ميعلوم رياضي و فني هاي تحصيلي كه از گروه آزمايشي  رشته
  شيراز-مؤسسه غيرانتفاعي ارم

  غيرانتفاعي  5171  مهندسي معماري    60  -  زن  مرد  
  تبريز- اعي سراجمؤسسه غيرانتف

  غيرانتفاعي  5172  مهندسي برق  قدرت  60  -  زن  مرد  
  كرمانشاه- مؤسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي

  غيرانتفاعي  5175  افزار كامپيوتر كارداني علمي كاربردي نرم    100  -  زن  مرد  
  آمل-مؤسسه غيرانتفاعي هراز

  غيرانتفاعي  5173  كاردان فني برق  الكترونيك  100  -  زن  مرد  
  غيرانتفاعي  5174  افزار كامپيوتر كارداني علمي كاربردي نرم    100  -  زن  دمر  

  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 
 


