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   تعالي سمهاب
  مقدمه

   آمـوزش   هـا و مؤسـسات      كـارداني دانـشگاه     هـاي    ارزيابي دوره    براي   الزم  هاي   و متعهد مورد نياز كشور، ايجاد زمينه         متخصص   انساني   نيروي   منظور تأمين   به 
 بـه   كننـدگان   شـركت   راهيابي  و ايجاد شرايط مناسب براي       سالم   رقابت  آوردن  گاه آزاد اسالمي، فراهم    و دانش  اي  دانشگاه فني و حرفه   ،  دانشگاه فرهنگيان   عالي،

  . گردد مي     اعالم  زير  شرح  به1391   كارشناسي ناپيوسته سالكارداني به  عالي، ضوابط و شرايط آزمون ها و مؤسسات آموزش دانشگاه
شـرايط و   ي و اختصاصي داوطلبان، مقررات وظيفه عمومي، شرايط اتباع خـارجي،            شرايط و ضوابط عموم   تعاريف،  : بخش اول   

  ضوابط اختصاصي مربوط به متقاضيان دانشگاه آزاد اسالمي
   تعاريف-قسمت اول

  :   زير است  شرح  راهنما به  دفترچه  در اين  به كار رفته  از اصطالحات  بعضي مفاهيم
 و مهندسي، كشاورزي و   پزشكي، فني هاي آموزشي علوم  گروه تجانس آنها، به  به   با توجه  عالي  تحصيلي ف مختل هاي  رشته: آموزشي  ـ گروه  الف

 . دشو  مي ، علوم پايه، علوم انساني، هنر و دامپزشكي تقسيم منابع طبيعي

التحـصيل شـده اسـت و يـا      شد كه در آن فـارغ با داوطلب مي) فوق ديپلم( نشانگر عنوان رشته مقطع كارداني   رشته تحصيلي:  ـ رشته تحصيلي  ب
 .التحصيل خواهد شد  فارغ30/11/1391حداكثر تا تاريخ 

خـود، منحـصراً در يكـي از    ) فـوق ديـپلم  ( دوره كـارداني     مدرك  رشته تحصيلي و يا نوع  به تواند بدون توجه  مي  هر داوطلب:  امتحاني  ـ رشته   ج
نـام و شـركت    ني و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، هنـر و يـا دامپزشـكي ثبـت    هاي آموزشي ف  هاي امتحاني گروه    رشته
نـام و    هـاي مـذكور ثبـت      بديهي است آندسته از داوطلباني كه بدون توجه به رشته تحصيلي و نوع مدرك دوره كارداني خود در يكي از گـروه                     . نمايد

نياز يا جبراني رشته قبولي را بـا نظـر گـروه آموزشـي مربـوط بگذراننـد و شـهريه          است كليه دروس پيشنمايند، در صورت موفقيت الزم   شركت مي 
  .گردد نياز يا جبراني از دانشجو اخذ مي واحدهاي درسي پيش

كه متقاضي يكي از    هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پزشكي        رشته) فوق ديپلم (التحصيالن و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارداني         ـ فارغ 1تبصره  
خـود، مطـابق    ) فـوق ديـپلم   (هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پزشكي هستند، الزم است با توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مـدرك كـارداني                        رشته

  .نام كرده و در آزمون شركت نمايند  ثبت2جدول شماره 
مربوط مخـصوص شـاغلين رسـمي و پيمـاني وزارت آمـوزش وپـرورش               هاي آموزشي     هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در هريك از گروه          رشته -2تبصره

بديهي است درصورت شركت و قبولي، قبولي آنـان لغـو خواهـد             . هاي تحصيلي مربوط را نخواهند داشت       باشد و ساير داوطلبان حق انتخاب رشته        مي
  .شد

 كـارداني از      در مقطـع    طـور قطـع      به   30/11/1391 يا نهايتاً     و 31/6/1391 حداكثر تا تاريخ      شود كه    اطالق مي    كسي   به : آخر   سال  دـ دانشجوي 
   و آموزش   ، درمان    بهداشت   و يا وزارت     و فناوري   ، تحقيقات    علوم   يا وزارت    فرهنگي   انقالب  عالي   مورد تأييد شوراي       عالي  ها و مؤسسات آموزش    دانشگاه

  . شود التحصيل  فارغ علوم پزشكي
   موجـب  شـوند و بـه      مـي    پذيرفته   آزمون   كارداني در اين     در دوره    از تحصيل    از فراغت    پس   بالفاصله   كه  افرادي:  ايگان ر  موزشآ  ـ تعهد خدمت  ه 

 در هـر     ان رايگـ    آنان از آموزش    مندي   بهره   مربوط به   اند، تعهدات   مند شده    بهره   رايگان   آموزش   از مزاياي    رايگان   آموزش   قانون   اجرايي  نامه   آيين 2  ماده
  .پذيرد  مي  ناپيوسته انجام  كارشناسي  دوره تحصيالت  از پايان   كارداني و كارشناسي ناپيوسته، پس  تحصيلي دو مقطع

نام نوشته شده است و ضرورت دارد داوطلبان براي اسـتفاده در مراحـل بعـدي،      كه بر روي كارت اعتباري ثبت  است اي  شماره:  پرونده و ـ شماره 
  .  نهائي آزمون نزد خود نگهدارندهمذكور را تا اعالم نتيجكارت 

  .دندر آن اقامت داشته باشنام  يا والدين او در زمان ثبتشود كه داوطلب   به استاني اطالق مي:ز ـ استان بومي
   شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان-قسمت دوم

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  خدمت وظيفه  و از لحاظ مقررات  زير بوده  شرح  به ي و اختصاص  شرايط عمومي  داراي  است  الزم داوطلبان
    شرايط عمومي-1

  .  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  در قانون  پذيرفته شده  از اديان  يا يكي  دين مبين اسالم  ـ اعتقاد به الف
  .سالمي ايران ـ پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري ا ب
  .هاي محارب و ملحد  وابستگي تشكيالتي و هواداري احزاب و گروه  ـ عدم ج

  .صالح د ـ عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذي
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  . مواد مخدر  اعتياد به  و عدم  انتخابي  الزم متناسب با رشته  جسمي  از توانايي ـ برخورداريه 
  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت ه محدوديت سني ميو ـ داوطلبان واجد شرايط بدون توجه ب

  . باشند نام و شركت در اين آزمون نمي هاي كارشناسي و باالتر مجاز به ثبت التحصيالن دوره ز ـ دانشجويان يا فارغ
    شرايط اختصاصي-2

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و يـا شـوراي عـالي انقـالب        ـ دارا بودن مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،   الف
  .فرهنگي
هاي تحـصيلي نيمـسال        براي انتخاب رشته   31/6/1391 دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني به شرط اخذ مدرك كارداني تا تاريخ                -تبصره
نـام و شـركت در    هاي تحصيلي نيمسال دوم مجاز به ثبـت   اي انتخاب رشته  بر منحصراً    30/11/1391تا تاريخ   التحصيلي    درصورت فارغ يا   دوم   اول و   

  .باشند آزمون مي
التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحـصيل، تعهـد خـدمت بـه وزارت بهداشـت، درمـان و        ب ـ پذيرفتگان گروه آموزشي علوم پزشكي پس از فارغ 

سمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيالت را تمام يا به تناسب مدتي     آموزش پزشكي بسپارند و در صورت استنكاف از انجام تمام يا ق           
  .كه خدمت نكرده اند، بپردازند

نـام و شـركت كليـه      شـوراي معـاونين وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي ثبـت           20/2/1376بر اساس تصميم متخذه در جلسه مـورخ          -ج
هـاي كارشناسـي ناپيوسـته بالمـانع        درصـد در آزمـون ورودي دوره       70 درصد و    30هاي ن رعايت سهميه  آموزشي علوم پزشكي بدو    هاي گروه  كاردان

صـورت    در غير ايـن     . كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان باشد            خواهد بود، مشروط به اينكه مقطع     
  .ون خواهند بودملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزم

تواننـد از معافيـت تحـصيلي بـراي شـركت در آزمـون        تبصره ـ دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مـي  
  .استفاده نمايند

  . حق شركت در اين آزمون را ندارند) فوق ديپلم(د ـ دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش باالتر از كارداني 
ريزي آمـوزش عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، دانـش آموختگـان           شوراي برنامه17/11/88 مورخ 748توجه به مصوبه جلسه شماره    با   -ه

به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري                 ) دارندگان مدرك معادل  (هاي معادل كارداني      دوره
توانند با همان مدرك معادل در آزمون كـارداني بـه كارشناسـي ناپيوسـته                 اشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي          برگزار شده ب  

  .براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر شركت نمايند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند
 1369هاي كارداني و كارشناسـي مـصوب اسـفندماه     نامه آموزشي دوره  آيين27ول ماده مشم) معادل فوق ديپلم( معادل كارداني مدرك و ـ دارندگان 

 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانـشنامه آنـان حـذف شـده               12/9/1374 مورخ   308ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه         عالي برنامه  شوراي
  .سته گروه آموزشي غيرپزشكي شوندهاي كارشناسي ناپيو در اين آزمون متقاضي رشته توانند است، مي

 كليه دارندگان گواهي اتمام دوره و مـدرك معـادل   10/10/1379ز ـ بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  
شـركت  ) روه آموزشي علوم پزشكي   هاي كارشناسي ناپيوسته گ    رشته(توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي باالتر          كارداني و كارشناسي نمي    مقاطع
  .نمايند

مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا                  ) معادل فوق ديپلم  ( دارندگان مدرك معادل كارداني      -ح
حد نـصاب نمـره علمـي الزم را كـسب     و شركت ريزي كشور كه در يكي از آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل كارداني   مديريت و برنامه   سازمان
ايـن قبيـل داوطلبـان    . نام و شركت نماينـد  هاي آموزشي غيرپزشكي ثبت هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه در آزمون رشته توانند ، مي اند  نموده

 كارداني خود را بـه همـراه سـاير      صورت موفقيت در اين آزمون الزم است گواهي كسب حد نصاب نمره علمي الزم در آزمون جامع مدرك معادل                   در
  . مدارك الزم به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند

نام  ثبت ، حق1390هاي روزانه در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال  هاي تحصيلي دوره  ـ پذيرفتگان رشته ط
  .دو شركت در اين آزمون را ندارن

هـا و مؤسـسات    كليه دانشگاه) مجازي(و الكترونيكي) شبانه(هاي نوبت دوم  تبصره ـ پذيرفتگان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دوره 
  در   ،1390در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسـي ناپيوسـته سـال                و همچنين پذيرفتگان دانشگاه آزاد اسالمي       آموزش عالي   

  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت مي) براي برادران(صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه 
نام و يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در ايـن دفترچـه     ـ چنانچه در هر مرحله از ثبت ي

  .زمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شدنام، شركت در آ ثبت از راهنما نبوده است، بالفاصله
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  دانـشگاه جـامع    ، دانـشجويان دوره پودمـاني         12/12/85كـاربردي مـورخ     -ريـزي آموزشـي و درسـي علمـي           شـوراي برنامـه    87 مطابق مـصوبه     -ك
گـردد،    تر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگـزار مـي            و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع باال        1383ورودي سالهاي    كاربردي   –علمي

  .گردند  يكسان باشد، از شركت در آزمون جامع پودماني معاف ميالتحصيلي با رشته قبولي در صورتي كه رشته فارغپذيرفته شوند 
   مقررات وظيفه عمومي-قسمت سوم

 از    يكـي    اسـت    مـرد الزم    ، داوطلـب    )معاونت مشموالن و امور معافيتها    ( اسالمي ايران  انتظامي جمهوري      نيروي   عمومي   وظيفه   سازمان   اعالم  براساس
  :شرايط زير را دارا باشد

 .ـ دارا بودن كارت پايان خدمت1
  ). كفالت، پزشكي يا موارد خاص( ـ دارا بودن كارت معافيت دائم2
 اعتبار آن سپري نشده باشد و ضمن آنكه هنگام اعالم اسامي پذيرفتگان              دارا بودن معافيت موقت پزشكي بدون مهر غيبت، مشروط بر آنكه مدت            -3

  .از تاريخ اخذ مدرك كارداني مشمول نيز نبايد بيش از يك سال گذشته باشد
از باشد ضمن آنكه هنگـام اعـالم اسـامي پـذيرفتگان               دارا بودن برگ آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه مهلت اعزام مندرج در آن سپري نشده                 -4

  .تاريخ اخذ مدرك كارداني مشمول نيز نبايد بيش از يك سال گذشته باشد
  .باشد التحصيالن مقطع كارداني كه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان بيش از يكسال سپري نشده  كليه فارغ-5
  . را ارائه نمايند) معافيت رهبري( معافيت دائم نام كارت اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي در زمان ثبت.  و قبل از آن1354 متولد سال -6
  . و قبل از آن مشروط بر آنكه تغيير سن نداشته باشند1341 متولدين شهريور -7
ام وزارت يـا  قـ نامه از بـاالترين م  باشند در صورت ارائه موافقت  ها و سازمانها كه پس از انجام تعهد خدمت معاف مي             متعهدين خدمت در وزارتخانه    -8

  .ان متبوعسازم
   و يا شوراي مديريت حـوزه علميـه خراسـان يـا اصـفهان               هاي علميه   حوزه طلبه علوم ديني داراي معافيت تحصيلي، به شرطي كه مركز مديريت             -9

مان معافيت  تأييد نمايد، قادر است ضمن اينكه در حوزه به تحصيل اشتغال دارد به موازات آن در دوره كارشناسي ناپيوسته نيز تحصيل نمايد و با ه                        
است در هر موقع حوزه علميـه معافيـت تحـصيلي طلبـه را                بديهي. تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دوره كارشناسي ناپيوسته بالمانع است           

فه عمومي معرفـي  تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي استفاده نمايد و بايد خود را به سازمان وظي  خاتمه يافته اعالم نمايد، مشمول ديگر نمي      
  .نمايد

  . دانشجويان انصرافي به شرط اينكه يكسال از تاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد-10
  . دانشجوياني كه در سن مشموليت بيش از يكبار از تحصيل انصرف داده باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند-تبصره

  .باشند م و شركت در آزمون نمينا  دانشجويان اخراجي دانشگاهي و مشمول مجاز به ثبت-11
 تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي يا دو دانشگاه به شرط موافقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مركزي دانـشگاه آزاد اسـالمي                          -12

  .در سنوات مجاز از تاريخ شروع به تحصيل در دانشگاه اول از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نخواهد داشت
  .باشد  سال مي3سقف سنوات تحصيلي در مقطع كارشناسي ناپيوسته حداكثر  -13
  . سربازان شاغل به خدمت جهت تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته به شرط عدم ورود به غيبت و يا فرار از خدمت ترخيص خواهند شد-14

  اتباع خارجيشرايط و ضوابط  -قسمت چهارم
، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط زير باشند و بند مربـوط را در تقاضـانامه   انيداوطلبان شركت كننده اتباع غير اير   

  . نام اينترنتي عالمتگذاري نمايند ثبت
  .باشد نام اتباع غير ايراني مقيم ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي  ثبت-1
  .ه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد گذرنامه ك-1-1
  . دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-2-1
  .، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور1391 كارت هويت ويژه اتباع خارجي داراي اعتبار در سال -3-1
  .امت موقت آمايش مرحله هفتم صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور كارت اق-4-1

صـالح تـشخيص داده شـود، از ادامـه مراحـل              الذكر، از سوي مراجـع ذي       اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم شده فوق           در هر مرحله   –تبصره  
  .گزينش يا تحصيل وي جلوگيري خواهد شد

نام پذيرفتگان اتباع غيرايراني كه به تـصويب كـارگروه          نامه ثبت   ام پذيرفتگان غير ايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوه            ن   ثبت -2
  .پذيرد دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي

  .، پذيرفته نيست مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه داوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه آزمون بوده و هيچ عذري -3
 تقاضانامه را عالمتگذاري ننمـوده باشـند،   13نام بند  اند در زمان ثبت  چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفتگان نهائي اين آزمون قرار گرفته    -4

  .پذيرش آنان لغو خواهد شد
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صيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نـور، جـامع علمـي كـاربردي و                    تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تح        -5
  .باشد العالميه ممنوع مي) ص(مركز جامعه المصطفي

 .دباشن هاي تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي  اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته   -6
  .است جدول آخرين وضعيت مناطق ممنوعه اسكان و اقامت در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده

و برخـي   ) از جملـه تعهـدات اسـتخدامي      (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسـالمي ايـران شـود                 پذيرش اتباع غير ايراني در رشته     -7
امتحاني الكترونيك هواپيمايي، تعميـر و نگهـداري هواپيمـا، مراقبـت پـرواز، تكنولـوژي هواپيمـا، تكنولـوژي                   هاي    رشته ( هاي خاص و حساس     رشته

  .باشد  اكيداً ممنوع مي) و صنايع شيميايي»ICT«اويونيك، كليه گرايشهاي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات
هاي روزانه نيز، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات وزارتين  سته در دوره  كليه پذيرفتگان غيرايراني آزمون كارداني به كارشناسي ناپيو        -8

  .باشند علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
  . براي پذيرفتگان دوره كارشناسي ناپيوسته20 از 14 دارا بودن معدل كل مدرك كارداني حداقل -9

  .ندارد) به استثناي همسر و فرزند داراي اقامت قانوني دانشجو(ه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذيرفتگان  جمهوري اسالمي ايران هيچگون-10
  .باشند  كارداني به كارشناسي ناپيوسته مي  از اتباع خارجي فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران، مجاز به شركت در آزمون-11
نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعـالم شـده، الزم                       ت كليه اتباع خارجي متقاضي ثب     -12

 و ورود به لينك مربـوط نـسبت         www.sanjesh.org: نام با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني             است در زمان ثبت   
نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در پايگاه اينترنتي، به اين دسته از داوطلبان يك كدپيگيري                  به تكميل اطالعات درخواستي اقدام      

  . درج نمايند،بيني شده است نام، پيش  تقاضانامه ثبت13بايست اين كد را دقيقاًً در محل مخصوصي كه در بند   رقمي داده خواهد شد كه مي13
  :صاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي شرايط و ضوابط اخت-قسمت پنجم

هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي عالوه بر دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي مندرج در قسمت اول، دوم، سـوم       رشتهشركت در گزينش    متقاضيان  
 :نمايندنيز توجه شرايط و ضوابط زير به الزم است اين دفترچه، و چهارم بخش اول 

 مورخ 43000/36در شمول بخشنامه شماره ) نه تربيت معلم(يالن مراكز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش و دانشسراهاي سابق         التحص   فارغ -1
ايـن افـراد فقـط مجـاز بـه شـركت در       . گيرنـد  قرار نمـي ) آموختگان هر رشته در مقطع باالتر تحصيلي رشته دلخواه       موضوع شركت دانش   (16/3/83

باشند و چنانچه سهواً يا عمداً در رشته ديگري شركت نمايند و پذيرفته شوند قبولي آنان منتفـي    تحصيلي قبلي خود ميهاي متجانس با رشته  رشته
التحصيالن دوره كارداني كه در باال به آنان اشاره شـد در صـورت                در ضمن آن دسته از فارغ     . گونه اعتراضي نخواهند داشت     گردد و حق هيچ     تلقي مي 

  . واحد دروس جبراني مطابق ضوابط و مقررات جاري دانشگاه خواهند بود20شناسي ناپيوسته ملزم به گذراندن حداكثر قبولي در مقطع كار
 شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي        3/11/74 مورخ   368 طالب و فضالء حوزه علميه كه دوره سطح يك را طبق برنامه تعيين شده در مصوبه جلسه                   -2

 28/7/83 مـورخ    568ها برخوردار بوده و براساس مصوبه جلـسه           التحصيالن دوره كارداني دانشگاه     ي و استخدامي فارغ   اند از كليه مزاياي علم      گذرانده
هاي علوم انساني شركت نموده و پـس از قبـولي بـا     توانند در آزمون دوره كارشناسي ناپيوسته تمامي رشته گونه افراد مي شوراي انقالب فرهنگي، اين   

  .ره سطح يك مورد تأييد حوزه علميه، ادامه تحصيل دهندارائه گواهي اتمام دو
 دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي و ضوابط خاص واحد يا مركز دانشگاهي محـل تحـصيل خـود را كـامالً                            -3

 .ربوط به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شدنامه م رعايت نمايد و در صورت عدم رعايت آنها در هر مرحله از تحصيل، مشمول اعمال آئين
نام در دوره و يا در طول مدت تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي مشخص  نام در آزمون، برگزاري، اعالم نتايج، ثبت   چنانچه در هريك از مراحل ثبت      -4

 و سوءاسـتفاده نمـوده اسـت، از ادامـه تحـصيل وي      بوده و يا تحت هر عنواني تخلف گردد كه داوطلب فاقد يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما   
  .نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسالمي با او رفتار خواهد شد جلوگيري به عمل آمده و مطابق آئين

كاركنان واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي در صورت شركت در اين آزمون مجاز نيستند محل خدمت خود را به عنوان محل تحصيل خـويش             -5
  .گردد شدن در هر رشته و محل دانشگاهي، قبولي آنان منتفي تلقي مي چنانچه اين موضوع رعايت نگردد، در صورت پذيرفته. عيين نمايندت
نام در    ريزي تربيت بدني در زمان ثبت        مديريت برنامه  -هاي تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي و تربيت بدني و علوم ورزشي                پذيرفتگان رشته  -6
  دار از نظر دانشگاه مبني بـر توانـايي تحـصيل در ايـن رشـته خواهنـد بـود،                      ، ملزم به ارائه گواهي از پزشك صالحيت       حد يا مركز دانشگاهي مربوط    وا
 ذكر است كه آزمون عملي جـزو مـواد امتحـاني ايـن رشـته                 الزم به . نام و ادامه تحصيل آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد           صورت از ثبت   غير اين  در

  .باشد نمي
ريـز نمـرات دروس دوره      . نام گواهي فراغت از تحصيل و تأييديه مدرك كارداني خود را تحويـل نماينـد                بايستي در زمان ثبت      كليه پذيرفتگان مي   -7

  .نام به واحد دانشگاهي مربوط تحويل دهند كارداني را نيز بايد حداكثر دو ماه بعد از ثبت
گاه و يا امكانات رفاهي ديگر جهت دانشجويان ندارد، ليكن چنانچه واحدهاي دانشگاهي امكانـاتي در ايـن مـورد     دانشگاه تعهدي براي تأمين خواب -8

  .االمكان در اختيار دانشجويان غير بومي قرار خواهند داد داشته باشند، حتي
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هاي وابگاه براي كليـه پـذيرفتگان غيـر بـومي و واحـد            داراي خ و كاشان   فريدن  ،  خدابندهسقز،   آباده، ابركوه، اشكذر، بافق، سراوان،    واحدهاي  : تبصره
  .باشند مي مرند داراي خوابگاه براي دانشجويان خواهر غيربومي سپيدان و

گردد،   اي غير دولتي و غير انتفاعي عمدتاً از محل شهريه دانشجويان تأمين مي              هاي دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان مؤسسه         با توجه به اينكه هزينه     -9
 دانشجويان در آغاز هر نيمسال تحصيلي مبلغي به عنوان شهريه ثابت و نيز به ازاي هر واحد درسي مبلغي بـه عنـوان شـهريه متغيـر دريافـت                              لذا از 
  . شود مي
ن مقطـع   لذا از آنجـا كـه پـذيرفتگان بايـد تـا پايـا             .  با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي انتقال و جابجايي دانشجويان ممنوع است              -10

اند به تحصيل ادامه دهند، الزم اسـت داوطلبـان در انتخـاب محـل دانـشگاهي و                    تحصيلي در همان واحد يا مركز دانشگاهي كه در آن پذيرفته شده           
  .رعايت اولويت مورد عالقه خود كامالً دقت نمايند

صاب الزم براي تشكيل كالس نرسد، منطقه دانشگاهي مربـوط          ها در واحدها و مراكز دانشگاهي به حدن          چنانچه تعداد پذيرفتگان برخي از رشته      -11
در صـورت عـدم تمايـل    . ترين محل دانشگاهي كه رشته مربوط در آن داير است انتقال خواهـد داد      با رعايت شرايط عمومي، پذيرفتگان را به مناسب       

  .ع به تحصيل از سال بعد خواهند بودگونه افراد به تحصيل در محل تعيين شده، آنان موظف به اخذ مرخصي تحصيلي و شرو اين
 سـال بـراي     4هاي غيرآموزشي و       سال براي رشته   3 سال بوده كه تا حداكثر       2 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته به طور معمول            -12

ومي نبايـد از سـه سـال تجـاوز          در هر حال مدت تحصيل در اين دوره براي افراد مشمول خدمت وظيفه عم             . باشد  هاي آموزشي قابل تمديد مي      رشته
وظيفه عمومي تقليل يابد، اين گونه افراد موظف بـه رعايـت آن             سازمان  نمايد و چنانچه مدت مجاز تحصيل براي مشموالن مطابق مقررات ابالغي از             

  .باشند مي
 12مسالي كـه ميـانگين نمـرات كمتـر از     دانشجو در ني. باشد  مي 12 و حداقل ميانگين نمرات هر نيمسال        10  حداقل نمره قبولي در هر درس         -13

چنانچـه دانـشجويي در دوره   .  واحد درسـي انتخـاب نمايـد   14تواند بيش از  گردد و در نيمسال تحصيلي بعد نمي  كسب نموده، مشروط محسوب مي    
  . مشروط گردد، از ادامه تحصيل محروم خواهد گرديد) اعم از متوالي يا متناوب(كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال 

 و باالتر كسب نمايند طبق ضوابط مربوطه مـدرك          12آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته كه در پايان دوره تحصيل ميانگين كل              دانش: تذكر مهم   
 كسب نمايند هيچ مدركي دريافت ننمـوده و بـه آنهـا فقـط               12بديهي است افرادي كه ميانگين كل كمتر از         . دانشنامه رسمي دريافت خواهند نمود    

 دروس دوره را به اتمام برسانند برابر مقررات به عنوان دانشجوي            12افراد مشمولي كه با معدل كل كمتر از         . هي گذراندن دروس داده خواهد شد     گوا
  .گردند وظيفه عمومي معرفي ميسازمان اخراجي به 

ش علـوم تجربـي، تربيـت معلـم زبـان و ادبيـات              هاي آموزش رياضي، آموز     كه شامل رشته  ) طرح آموزش معلمان  (هاي آموزشي      داوطلبان رشته  -14
  : باشد، الزم است به نكات زير دقت نمايند فارسي، آموزش ديني و عربي، آموزش و پرورش ابتدايي و آموزش زبان انگليسي مي

 تنها مجـاز    ،اند  ذ نموده هاي آموزشي كه مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش اخ                دسته از داوطلبان رشته       آن  -1-14
 : باشند   به شرح زير مي)متناسب و متجانس با مدرك كارداني خود( ها گونه رشته به انتخاب يكي از اين

  .دارندگان مدرك كارداني آموزش ابتدايي، كودكان استثنائي، تربيت مربي آموزشيار نهضت سواد آموزي:  آموزش و پرورش ابتدايي -الف 
  ). از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق( تجربي - دارندگان مدرك كارداني رياضي، آمار، رياضي: آموزش رياضي –ب 
، علـوم آزمايـشگاهي     )از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق    ( تجربي   -دارندگان مدرك كارداني علوم تجربي، رياضي       :  آموزش علوم تجربي     –ج  

  ). از انستيتو تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش(
  .دارندگان مدرك كارداني ديني عربي، امور تربيتي و پرورشي، تربيت معلم قرآن كريم:  آموزش ديني و عربي -د  
  .دارندگان مدرك كارداني ادبيات فارسي:   تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي –هـ 
  ).شسراي راهنمايي تحصيلي سابقاز دان(دارندگان مدرك كارداني زبان انگليسي، زبان انگليسي :   آموزش زبان انگليسي –و 

  . هر سال تحصيلي متشكل از دو نيمسال و يك دوره تابستاني است- 2-14
   واحـد درسـي را      12 واحـد و در دوره تابـستاني         15توانـد حـداكثر       هـاي اول و دوم سـال تحـصيلي هـر دانـشجو مـي                 در هريك از نيمسال    - 3-14

  . واحد تجاوز نكند40رسي انتخابي در طول يك سال تحصيلي از كه مجموع واحدهاي د انتخاب نمايد مشروط براين
  . شود و در ترم تابستان در طول هفته تشكيل مي) پنجشنبه و جمعه (هاي اول و دوم در روزهاي آخر هفته  ها در نيمسال  كالس اين رشته-4-14
  . واحد است8ايد تواند در يك نيمسال انتخاب نم  حداقل تعداد واحد درسي كه هر دانشجو مي-5-14
 مدرك اعطايي به دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت آموزش و پـرورش، مـدرك داخلـي قابـل قبـول وزارت آمـوزش و                            - 6-14

  .پرورش خواهد بود
ابـستاني مقـدور نبـوده و       داليل مختلف اجراي ترم ت       واحد دانشگاهي به   21هاي آموزشي،  در        از بين واحدهاي دانشگاهي مجري دوره رشته       - 7-14

. شود   واحد درسي به دانشجو ارائه مي      17گردد لذا در اين واحدهاي دانشگاهي در هر نيمسال حداكثر             ها فقط در نيمسال اول و دوم برگزار مي          كالس
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كه كالس رشـته مـورد   ( ديگر چنانچه دانشجويان اين واحدهاي دانشگاهي مايل به اخذ واحد درسي در ترم تابستاني در يكي از واحدهاي دانشگاهي            
  . واحد درسي را بگذرانند6توانند پس از اخذ موافقت واحدهاي مبداء و مقصد حداكثر  باشند، مي) نظر در آنجا داير است

  :كنند عبارتند از  واحدهاي دانشگاهي كه در ترم تابستاني، درس ارائه نمي
 -12 زنجـان،  -11خوراسـگان،   -10آبـاد،    خرم-9 جيرفت، -8 تهران شمال، -7بندرلنگه،  -6 بندرعباس، -5 بم،   -4 بروجرد،   -3 اهواز،   -2آباده،  -1

  . مرودشت-21 گرمسار، -20كاشان،  -19 كازرون، -18 قم، -17 قشم، -16 فالورجان،  -15 شهرضا، -14 شهرري، -13سپيدان، 
رت آموزش و پرورش در صورت پذيرش بايـد عـالوه بـر دروس              دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان وزا           -8-14

يك از دروس گذرانـده شـده         شود كه هيچ    تأكيد مي . ، تعدادي دروس جبراني نيز بگذرانند     )ريزي  مندرج در سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه      (دوره  
شدگان پس از اتمام دروس  گونه پذيرفته در ضمن اين. شدبا سازي با دروس دوره كارشناسي ناپيوسته نمي       در دوره كارداني ضمن خدمت، قابل معادل      

  .دوره كارشناسي مربوط فقط مدرك داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش را دريافت خواهند نمود
مـون ايـن    تواننـد در آز     هاي آموزشي منحصر به معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نيست و كليه دارندگان مدرك كارداني مـي                    رشته: تبصره  
كنـد، ضـمناً      هاي مزبور تعهدي براي دانشگاه يا وزارت آموزش و پرورش از نظر اسـتخدام ايجـاد نمـي                   در ضمن انتخاب رشته   . ها شركت نمايند    رشته
اسب بـا  اي متجانس و متن بايستي در رشته التحصيالن مراكز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته مي   فارغ

  .نام نمايند رشته مقطع كارداني خود، داوطلب شده و ثبت
 باشـند،  201ائـي مـاده   رنامـه اج    بسيجياني كه حائز يكي از شـرايط آئـين         28/4/1377براساس مصوبه هيات محترم وزيران در جلسه مورخ          -9-14

 و  1376نشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور مصوب سال         مشمول قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دا            
  .نامه اجرائي آن هستند آئين
بنـابراين  . نـام دارنـد     واجدين شرايط استفاده از سهميه بسيجي فعال، فقط يكبار حق استفاده از سهميه مزبـور را در صـورت قبـولي و ثبـت                       : 1تذكر

نام نموده باشند، حـق اسـتفاده مجـدد از     زاد اسالمي از سهميه مذكور استفاده كرده و ثبت        داوطلباني كه قبالً در هريك از مقاطع تحصيلي دانشگاه آ         
  .آن را ندارند

بايست كدپيگيري دريافتي از مراكز سپاه را نزد خود نگهداري نموده تا در مرحلـه انتخـاب                   مياستفاده از اين سهميه     بان واجد شرايط    لداوط : 2تذكر
  . در قسمت مربوط وارد نمايندorg.azmoon.wwwنتي دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني رشته اين كد را در سايت اينتر

 فعال، جهت برخورداري از اين امتياز به منظور پذيرش در آزمون كارشناسي ناپيوسته در                داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه بسيجي       : 3تذكر  
  . را كسب نمايند) بدون سهميه(نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده عادي % 90بايستي  ها، مي وب سهميهحد ظرفيت مص

صادره جهت پيگيري ها مجزا است لذا متقاضيان با در اختيار داشتن كد   دريافتي از مراكز سپاه براي شركت در هر يك از آزمونپيگيريكد  : 4تذكر
اي   مندي از امتياز سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت و الزم است بـدين منظـور كـد جداگانـه                      ي امكان بهره  هاي دانشگاه آزاد اسالم     ساير آزمون 

  .دريافت نمايند
منـدي از سـهميه        استفاده نماينـد جهـت بهـره       %49تا  % 25همسر يا فرزند جانباز     آن دسته از داوطلبان واجد شرايط كه مايلند از سهميه            -10-14

 كد مندرج در كـارت  org.azmoon.wwwاينترنتي دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني    با مراجعه به سايت      انتخاب رشته    مرحلهدر  ي  بايست  ميمذكور،  
  .در قسمت مربوط درج نمايند را  خودايثارگري همسر يا پدر

  : صيالن ممتاز مقطع كاردانيالتح نام و پذيرش بدون آزمون فارغ  ضوابط و نحوه ثبت-15
ــشگاه آزاد اســالمي  16/11/84 موضــوع جلــسه 23/3/85 مــورخ 732/21براســاس ابالغيــه شــماره   شــوراي هــدايت اســتعدادهاي درخــشان، دان

مقطـع  هاي دانشگاهي خود را براساس ضوابط و مقـررات مـذكور در ذيـل ايـن بخـش، بـدون آزمـون در                           محل  التحصيالن ممتاز مقطع كارداني     فارغ
  . نمايد كارشناسي ناپيوسته رشته همنام و متجانس پذيرش مي

  : التحصيالن ممتاز   ضوابط تعيين فارغ-1-15
  . داشته باشند18 معدل كل حداقل )الف

  . شوند  باشند مشمول پذيرش بدون آزمون نمي18سازي شده باشند اگر چه داراي معدل كل باالي  دانشجوياني كه داراي دروس معادل : 1تبصره 
  .شوند استفاده كرده باشند مشمول پذيرش بدون آزمون نمي) نيمسال جبراني(نامه آموزشي   آيين47دانشجوياني كه از ماده  : 2تبصره 

  .نام شدگان محل دانشگاهي در رشته مربوطه و در سال ورود باشند التحصيالن برتر بر اساس تعداد ثبت درصد فارغ  جزء ده)ب
شود و در صورتي كه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كـوچكترين عـدد صـحيح                    درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي      تعداد ده  : 1تذكر

  .گيرد باالتر مالك عمل قرار مي
  .گيرد رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع كارداني مالك عمل قرار نمي : 2تذكر
  .ل شده باشندالتحصي  حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ)ج
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شـوند كـه    اند در صورتي مشمول پـذيرش بـدون آزمـون مـي     دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كرده    : 1تبصره  
  . هاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد مجموع تعداد نيمسال

 تابـستاني    براساس ضوابط و مقررات آموزشي بـا اخـذ درس معرفـي بـه اسـتاد در تـرم      در صورتي كه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند        : 2تبصره  
  .شود هاي تابستاني جزء نيمسال هاي تحصيلي محسوب نمي بديهي است ترم. گردد التحصيل شود مشمول پذيرش بدون آزمون مي فارغ

توانند از مزاياي     آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي       هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل           التحصيالن رشته   فارغ : 3تبصره  
  ).شود و تنها سرفصل مصوب مالك عمل خواهد بود نياز دانشگاهي نمي اين موضوع شامل دروس پيش. (پذيرش بدون آزمون برخوردار شوند

 فقط در همان دوره امكـان اسـتفاده از ايـن امتيـاز را               التحصيالن واجد شرايط پذيرش بدون آزمون در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و                 فارغ )د
  . خواهند داشت

  . پذير است  پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام و يا متجانس امكان)ه
با مركز آزمون دانشگاه    بدون آزمون    كارشناسي ناپيوسته    دورهالتحصيلي در مقطع كارداني با رشته درخواستي در           تشخيص تجانس رشته فارغ   : تذكر  

  .آزاد اسالمي خواهد بود
  :  التحصيالن ممتاز جهت برخورداري از امتياز پذيرش بدون آزمون  نام فارغ   نحوه ثبت-2-15

  30/3/1391از تـاريخ    نـام     شود و داوطلبان ضرروت دارد براي ثبت        نام از متقاضيان استفاده از امتياز مذكور نيز تنها به صورت اينترنتي انجام مي               ثبت
  . مراجعه نمايند org.azmoon.www: به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني 6/4/9113تا 

نـام   يك كارت اعتباري ثبـت از طريق پرداخت الكترونيكي ريال ) نودهزار( 000/90توانند با پرداخت مبلغ        متقاضيان استفاده از اين امتياز مي      :تذكر
  .نمايند خريداري اينترنتي دانشگاه آزاد اسالمي ا از سامانه ر

باشد لذا داوطلباني كه مايل به شركت در آزمون نيز باشـند، الزم اسـت بـه بخـش        نام براي پذيرش بدون آزمون مي       وجه فوق تنها بابت ثبت    : تبصره  
  .دوم اين دفترچه مراجعه نموده و اقدامات الزم را انجام دهند

  :    هاي مهم  حات و توصيه توضي-3-15
گيـرد ايـن گونـه افـراد اكيـداً از              كه تنها يك فرم مبناي رسيدگي به درخواست متقاضيان استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمـون قـرار مـي                    از آنجا 
  .هاي چندگانه بدين منظور خودداري نمايند نام ثبت

  .  از ارسال هرگونه مدرك و سند و يـا تـصاوير آنهـا بـه مركـز آزمـون خـودداري نماينـد                        متقاضيان استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمون اكيداً        -2 
  .التحصيالن دانشگاه اقدام خواهد نمود بديهي است مركز آزمون رأساً نسبت به استعالم وضعيت اين گونه متقاضيان از اداره كل فارغ

هاي دانشگاهي وابـسته بـه دانـشگاه     التحصيالن ممتاز محل مي تنها مختص فارغ  گردد امتياز پذيرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسال           تأكيد مي  -3
. نام و ارسال هرگونه تقاضا در اين زمينه خودداري نماينـد       ها و مؤسسات آموزش عالي از ثبت        التحصيالن ساير دانشگاه    باشد، لذا فارغ    آزاد اسالمي مي  

التحـصيلي خـود را    ت به تسويه حساب با واحد دانشگاهي محل تحصيل اقدام و پرونده فـارغ   التحصيالن بايستي در اسرع وقت نسب       اين دسته از فارغ   
نام براي پذيرش بدون آزمون به منزله قبولي نيست و پذيرش براساس ظرفيت موجـود                  از آنجايي كه صرف دارا بودن شرايط ثبت        -4. تكميل نمايند 

گـردد    كان قبولي در آزمون،در صورت عدم پذيرش از طريق بدون آزمون به داوطلبان توصيه مـي               باشد، لذا به منظور استفاده از ام        و اولويت افراد مي   
  .كه در آزمون كارشناسي ناپيوسته نيز شركت نمايند

يـت  بندي نموده و با توجه بـه ظرف  نام واجدين شرايط پذيرش را براساس معدل رتبه        مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي پس از انقضاء مهلت ثبت          -5 
گـردد صـرف    از اين رو تأكيـد مـي  . مربوط پذيرش اين افراد را با اولويت محل تحصيل و در صورت عدم پذيرش به صورت كشوري انجام خواهد داد                   

  .گردد نام اين افراد و تأييد واجد شرايط بودن آنان به منزله قبولي تلقي نمي ثبت
جاز به تحصيل در محل دانشگاهي تعيين شـده توسـط مركـز آزمـون خواهنـد بـود و در        پذيرفتگان از طريق امتياز پذيرش بدون آزمون تنها م       -6 

  .نام، پذيرش آنها منتفي تلقي خواهد شد صورت عدم ثبت
كننـد حـق درخواسـت انتقـال بـه سـاير محـل هـاي          نـام مـي    هاي دانشگاهي ثبت     دانشجوياني كه از طريق امتياز پذيرش بدون آزمون در محل          -7

  .هند داشتدانشگاهي را نخوا
  .ناپيوسته در سال جاري خواهد بود  زمان اعالم نتايج پذيرفتگان اين امتياز همزمان با اعالم نتايج آزمون كارشناسي-8 

   تحصيلي كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي هواپيما در دانشگاه آزاد اسالمي  شرايط و ضوابط اختصاصي رشته-16
از سازمان هواپيمايي كشوري تا حداكثر يك ترم پس از قبولي ) موتور و بدنه هواپيما(  A & P    مدرك دارندگان مدرك كارداني مشروط به ارائه-

  .باشند در رشته مهندسي تكنولوژي هواپيما مجاز به ادامه تحصيل مي
   تحصيلي كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي اويونيك در دانشگاه آزاد اسالمي  شرايط و ضوابط اختصاصي رشته-17
دگان مدرك كارداني اويونيك مشروط به ارائه مدرك اويونيك از سازمان هواپيمايي كشوري تا حداكثر يك ترم پس از قبولي در دوره كارشناسي        نردا

ثر باشند و دارندگان ساير مدارك كارداني، مشروط به ارائه مدرك اويونيك از سازمان هواپيمايي كشوري تا حـداك   ناپيوسته مجاز به ادامه تحصيل مي     
 .باشند يك ترم پس از قبولي در دوره كارشناسي ناپيوسته و گذراندان دورس جبراني، مجاز به ادامه تحصيل مي
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  :نحوه انتخاب رشته و پذيرش نهايي: قسمت ششم 
به سايت سـازمان   حسب مورد 8/6/91 لغايت 5/6/91محلهاي تحصيلي الزم است از تاريخ  داوطلبان پس از شركت در آزمون به منظور انتخاب رشته         

 براي انتخاب كدرشته محلهاي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي وابـسته وزارت علـوم،                 www.sanjesh.org: سنجش آموزش كشور به نشاني    
زش و پرورش، و به سايت دانشگاه آزاد اسـالمي  تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسات آموزش عالي وابسته به آمو             

  . براي انتخاب كدرشته محلهاي وابسته به آن دانشگاه مراجعه نمايند .org.azmoon.www: به نشاني 
و تكميـل  زاري و نحوه تنظـيم  برگنام براي شركت در آزمون، تاريخ    نام، ثبت   مدارك الزم براي ثبت   تكاليف داوطلب،   : بخش دوم 

  نام تقاضانامه ثبتفرم 
   تكاليف داوطلب براي شركت در آزمون-قسمت اول

 :د ده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زير را به  اقدامات  بايد يكايك  در آزمون  شركت  متقاضي داوطلب
  )همين دفترچه (1دفترچه راهنماي شماره مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور براي دريافت فايل   -1
  مراجعه به ادارات پست، براي تهيه كارت اعتباري  -2
  .نام از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر  ثبت-3
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشاني  ، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور آزمون شركت در  كارتپرينت  -4
  و درصـورت نيـاز نـسبت بـه اصـالح           كنترل براي مشاهده،    8/4/1391 تا   31/3/1391  تاريخ  از  مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور       -5

  .نامي اطالعات ثبت
  .و پاسخ دادن به سؤالها  در آزمونشركت ،   شده تعيينامتحاني  حوزة و  در محل حاضر شدن -6

  نام دارك الزم براي ثبت م-قسمت دوم
  : نيازمند است به شرح زير مي باشدهانام به آن مداركي كه داوطلب براي ثبت

بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامـه                  داوطلب مي :  فايل عكس اسكن شده    -1
  .نام اينترنتي آماده نمايد ثبت

  ).عكس تمام رخ( كه در سال جاري گرفته شده باشد  6×4    يا3×4 كسع -1-1
 .باشد  JPG  عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -2-1
 .باشدپيكسل  200×300حداقل  و  پيكسل300×400حداكثر  اندازه عكس اسكن شده بايد -3-1
 . باشده و هرگونه لكهنمنگ، صوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر ت-4-1
 . كيلو بايت بيشتر باشد70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -5-1
 .هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد حاشيه -6-1
  . داراي زمينه سفيد باشد و االمكان عكس رنگي  حتي -7-1
  . عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد:1تبصره 
نام داوطلب باطل شـده و حـق شـركت در              ارسال عكس، ارسال عكس غيرمعتبر يا عكس شخص ديگري بجز داوطلب، ثبت            در صورت عدم  : 2تبصره  

 .گردد آزمون از وي سلب مي
  ). تر پستي خريداري شودااين كارت از دف(كارت اعتباري مربوط به كاربر و رمز عبور  -2
نـام     الزم است بند مربوط را در تقاضـانامه ثبـت          ،باشند   كم شنوا و يا معلول جسمي حركتي مي        آندسته از داوطلباني كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا         -3

اينترنتي عالمتگذاري نمايند و گواهي درخصوص وضعيت خود و همچنـين در مـورد خواسـتن منـشي در آزمـون را از سرپرسـت مركـز پـذيرش و                              
دريافـت و آن را  ) بـراي سـاير اسـتانها   (يا معاونت توانبخشي بهزيستي استان ذيربط) براي داوطلبان ساكن استان تهران  (هماهنگي سازمان بهزيستي    

ناپيوسـته    واحد آزمون كـارداني بـه كارشناسـي        - 15875-1365  صندوق پستي     - به سازمان سنجش آموزش كشور       17/4/1391حداكثر تا تاريخ    
  .نمايند ارسال) اداره ثبت نام(

  وننام براي شركت در آزم  ثبت-قسمت سوم
 ادامـه   6/4/1391شـنبه      سـه   آغـاز و تـا روز      30/3/1391 شنبه  سه از روز     1391 كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال        نام براي شركت در آزمون      ثبت

پـذير     امكان org.sanjesh.www: منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني          نام،    الزم بذكراست ثبت  . خواهد داشت 
  .لذا داوطلبان الزم است اقدامات الزم را به عمل آورند. است

:  اين دفترچه منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش كـشور بـه نـشاني                 :نام در آزمون    تهيه دفترچه راهنماي ثبت    -1
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org.anjeshs.wwwباشد   قابل تهيه مي. 
 : هاي دانشگاه آزاد اسالمي نام در آزمون و اعالم عالقمندي به گزينش در رشته پرداخت هزينه ثبت -2

يكـصد و   ( 000/115 داوطلبان الزم است با مراجعه به دفاتر پـستي مبلـغ              و باشد  قابل پرداخت مي   دفاتر پستي    بهمنحصراً  نام     هزينه ثبت  -1-2
  .نام را دريافت نمايند ريال پرداخت نموده و كارت اعتباري براي ثبت) زار پانزده ه

نام نيز توسط دفتـر پـستي، از داوطلـب دريافـت              بابت هزينه توزيع كارت اعتباري ثبت     عالوه بر مبلغ فوق      ريال) پنج هزار  (000/5مبلغ  : تبصره
  .گردد مي

 الزم اسـت مبلـغ      ،هاي تحصيلي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي نيـز باشـد            چنانچه داوطلبي عالقمند به شركت در گزينش رشته         -2-2
به دفتر پستي پرداخت و نسبت به دريافت يك كارت اعتبـاري عالقمنـدي اقـدام       نامي    عالوه بر وجه ثبت   ريال  ) يكصد و پانزده هزار    (000/115
   .نمايد
هـاي    نام در آزمون در تهيه كارت اعتباري عالقمندي بـه گـزينش در رشـته                راي ثبت  داوطلبان با توجه به رشته امتحاني مورد تقاضا ب         -1تبصره  

  .دانشگاه آزاد اسالمي ضرورت دارد به جداول زير توجه داشته باشند
  .هاي امتحاني كه در آنها منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي پذيرش خواهد داشت  جدول رشته-الف

  كد و نام رشته امتحاني  كد  رديف
تكنولوژي آب1219
 تكنولوژي اويونيك2220
  آهن برداري راه  تكنولوژي بهره 3221
  برداري نيروگاه  تكنولوژي بهره  4222
   تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري  5223
  تكنولوژي راهداري 6224
  تكنولوژي راهسازي 7225
  تكنولوژي فناوري اطالعات رسانه 8226

  ته امتحانيكد و نام رش  كد  رديف
   تكنولوژي فني رسانه  9227
  تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه 10228
 اي  تكنولوژي مواد صنعت هسته 11229
  تكنولوژي هواپيما 12230
   صنايع الستيك  13231
   پرورش زنبور عسل  14317
    صنايع چوب- تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  15318
  هاي گوشتي  و فرآورده كاربردي گوشت- علمي  16703

  

  .هاي امتحاني كه در آنها دانشگاه آزاد اسالمي پذيرش صورت نخواهد گرفت  جدول رشته-ب
  كد و نام رشته امتحاني كد  رديف

  اي مهندسي بهداشت حرفه 1102
   تكنولوژي پرتوشناسي 2107
  اي تكنولوژي پزشكي هسته 3108
  اقلينشناسي پزشكي و مبارزه با ن  حشره 4109
   مدارك پزشكي 5112
  هاي پزشكي  فوريت 6114
   الكترونيك هواپيمائي 7201
   تعمير و نگهداري هواپيما 8205
   شهر سازي 9217
   مراقبت پرواز 10212
  برداري از مناطق بياباني  احياء و بهره 11303

  كد و نام رشته امتحاني كد  رديف
   پرورش اسب  12316
  ن آموزش حرفه و ف 13501
   آموزش كودكان استثنائي 14507
   آموزش مطالعات اجتماعي 15508
  تربيت مربي امور تربيتي16510
  تربيت معلم قران كريم17513
  علوم انتظامي 18516
   صنايع دستي  19602
   طراحي پوشاك  20606
 داري  موزه 21607
  موسيقي 22604

هـاي    بابت هزينه  توزيع كارت اعتباري اعالم عالقمندي بـه گـزينش در رشـته              غ فوق   عالوه بر مبل   ريال) پنج هزار  (000/5مبلغ  : 2تبصره  
  .گردد دانشگاه آزاد اسالمي نيز توسط دفتر پستي، از داوطلب دريافت مي

هـايي باشـد كـه منحـصراً در ايـن              جزء رشـته   الف به شرح فوق   نامي داوطلب طبق مندرجات جدول        چنانچه رشته امتحاني ثبت   : 3تبصره  
هـاي دانـشگاه آزاد       ها دانشگاه آزاد اسالمي پذيرش خواهد داشت، داوطلب نيازي به خريد كارت اعتباري عالقمندي بـه رشـته                   هرشت

  .نام خود اقدام نمايد تواند نسبت به ثبت با همان كارت اعتباري اوليه ميفقط  و اسالمي ندارد
شگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در دانشگاه آزاد اسـالمي پـذيرش              چنانچه رشته امتحاني مورد تقاضاي داوطلب هم در دان        : 4تبصره  

 و   در آزمون  كارت اعتباري ثبت نام   ( مي بايست تعداد دو كارت اعتباري        ،داشته و داوطلب متقاضي گزينش در همه موارد فوق باشد         
 .ريال از باجه پـستي دريافـت نمايـد   )اردويست و سي هز(000/230را با پرداخت    ) كارت اعتباري عالقمندي به دانشگاه آزاد اسالمي      

  متصدي ريال به ) ده هزار    (000/10ريال جمعاً مبلغ    ) پنج هزار  (000/5بابت هزينه توزيع هر كارت اعتباري مبلغ        بايست    ميضمناً  
  .نمايدرداخت پباجه پستي 
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  .نام  آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت-3-2
هنماي شركت در آزمون و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط آزمون، داوطلب بايد بـا مراجعـه بـه پايگـاه اينترنتـي سـازمان                          پس از مطالعه دفترچه را    

  . نام اقدام نمايد   نسبت به ثبتwww.sanjesh.org:  سنجش آموزش كشور به نشاني
 نـسبت بـه      توانند در زمـان انتخـاب رشـته         يرانتفاعي مي هاي مربوط به موسسات آموزش عالي غ        داوطلبان عالقمند به گزينش در رشته     : تذكر مهم 

دفترچـه  (بديهي است اين داوطلبان ابتدا با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي انتخاب رشته            . ها اقدام نمايند    اعالم عالقمندي در گزينش اين رشته     
 اقـدام بـه انتخـاب       ،الزمموده و سپس بـا پرداخـت هزينـه           امتحاني مربوط در اين موسسات اطمينان حاصل ن         بايست از پذيرش رشته     مي) 2شماره  
  .درج خواهد شد) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي توضيحات تكميلي در دفترچه راهنماي انتخاب رشته.  نمايندذيربطهاي  رشته

   تاريخ برگزاري آزمون-قسمت چهارم
 با توجه بـه     1391به دوره كارشناسي ناپيوسته سال      ) فوق ديپلم ( كارداني    پذيرش دانشجو از دوره     ، آزمون    شده  بيني   پيش   زماني   برنامه  براساس

  برگزار خواهد شد و اطالعيه اين سـازمان در خـصوص تـاريخ و نحـوه    2/6/1391رشته امتحاني داوطلبان در صبح و يا بعدازظهر روز پنج شنبه  
 و 23/5/1391نامـه پيـك سـنجش مـورخ          مـوزش كـشور و هفتـه      ريافت اينترنتي كارت شركت درآزمون در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آ          د

  . گردد  درج مي30/5/1391
  : يادداشت

و پايگاه اينترنتي اين سـازمان و  )  آموزش كشور    سنجش   سازمان  رساني   و اطالع    خبري  نامه  هفته (  سنجش   پيك   نشريه   تغيير از طريق    ـ هرگونه 1
 .  خواهد شد  اعالم  گروهي هاي  رسانه  از طريق  لزوم در صورت

كـد   (88923599 - 88923598 - 88923597 - 88923596 - 88923595  هـاي   تلفـن  توانند بـا شـماره    مي  لزوم  ـ داوطلبان در صورت 2
روابـط عمـومي    نـسبت بـه ارسـال درخواسـت خـود بـه             تماس حاصل نموده و يا از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي ايـن سـازمان               ) 021

  .نمايند اقدام كشور  آموزش  نجشس سازمان 
  نام  نحوه تنظيم و تكميل فرم تقاضانامه ثبت-قسمت پنجم

شود مطابق دستورالعمل زير ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در صفحه آخر اين  دفترچـه را تكميـل نمـوده و                     به داوطلبان توصيه مي   
نـام وارد     افـزاري ثبـت      الزم را براسـاس  بنـدهاي برنامـه نـرم           ، اطالعات ينترنتي اين سازمان  نويس، با مراجعه به پايگاه ا       پيش سپس براساس فرم  

نام اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطالع بيـشتر             افزاري ثبت   تقاضانامه در برنامه نرم    ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم     . نمايند
  .توانند به اين راهنما مراجعه نمايند مي
نام از فرم تكميل شده كـه داراي كـدرهگيري اسـت، يـك      نام اينترنتي و تكميل فرم ثبت شود كه پس از ثبت  به داوطلبان توصيه مي :كر مهم تذ

  .نسخه چاپ نموده و نزدخود نگاهدارند
ناسنامه به طـور كامـل و خوانـا وارد    داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با ش  : 3 و   2 ،   1 در رديفهاي    -1

  ).از به كاربردن مد، تشديد، الف محذوف و يا همزه خودداري شود(نمايد 
  .باشد، دايره مربوط را عالمتگذاري نمايد داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي: 4 در رديف -2
را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف،مميـز و يـا خـط            داوطلب بايد از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود            : 5 در رديف    -3

  .ها درج گرديده است، خودداري نمايد تيره كه در بعضي از شناسنامه
داوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه باالي صفحات شناسـنامه درج شـده اسـت، در                         : 6در رديف   -4

   .اين قسمت وارد نمايد
ــت           :  به صورتالف كه/24  574896:     مثال ــانامه ثب ــي        در تقاض ــام درج م ــود ن و در . ش

  .شود نوشته مي    هاي المثني به صورت                                                              شناسنامه
  ). درج گرديده است13دو رقم اول سال تولد يعني . (ايدداوطلب بايد سال تولد خود را در محل مربوط درج نم: 7 در رديف -5
  .هاي مربوط را عالمتگذاري نمايد   يكي از دايره،داوطلب بايد به منظور پاسخگويي به سؤالهاي معارف آزمون دروس عمومي: 8 در رديف -6
  . را مشخص نمايد، سهميه خودهاي اين رديف  دايرهيكي ازبا عالمتگذاري  بايد ،داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران: 9 در رديف -7
  .  درج نمايد10بايد كد پيگيري خود را در بند ) رزمنده سپاه پاسداران(داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران: 10 در رديف -8
 متقاضـي اسـتفاده از سـهميه        9د   بنـ  2يـا    1مـورد   بـا عالمتگـذاري     داوطلـب متقاضـي اسـتفاده از سـهميه ايثـارگران كـه               : 11 در رديف    -9

شده است، بايد مدت حضور خود در جبهه را برحسب ماه از سمت چپ بـه راسـت در محـل                     ) رزمنده سپاه و رزمنده جهاد كشاورزي     (ايثارگران
  .مربوط درج نمايد

زم اسـت مربـع مربـوط را        نويسند و يـا بـه عبـارت ديگـر چـپ دسـت هـستند، ال                  آندسته از داوطلباني كه با دست چپ مي       : 12 در رديف    -10
  . عالمتگذاري نمايند

  الف / 24  574896
574896  24 /      
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نام   داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرايط و ضوابط اتباع خارجي مجاز به ثبت                    : 13 در رديف    -11
 رقمي خود را در محل مخصوص درج 13ها را عالمتگذاري نموده و كد پيگيري  باشند بر حسب مليت خود يكي از گزينه     و شركت در آزمون مي    

  .نمايند
هـاي ايـن رديـف وضـعيت          داوطلبان نابينا، كم بينا، ناشنوا، كم شنوا و معلول جسمي و حركتي بايد با عالمتگذاري در دايره                : 14 در رديف    -12

  .  ارسال نمايندرا به اين سازماندوم اين دفترچه بخش از  دوم قسمتانتهاي جسماني خود را مشخص و مدارك مندرج در 
باشد، در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يـا خـط تيـره                   داوطلب بايد شماره ملي خود را كه يك عدد ده رقمي مي           : 15 در رديف    -13 

اي انـد، بـراي اطـالع از شـماره ملـي خـود بـا شـماره تلفـن گويـ                      ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملـي نـشده           . خودداري نمايد 
  .تماس حاصل نمايند) 021با پيش شماره (66729593

باشد، در محل مربـوط درج و  از درج مميـز و يـا خـط تيـره           داوطلب بايد كد پستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي            : 16 در رديف    -14
   .خودداري نمايد

  .نت خود را در مستطيل مربوط درج نمايدشهر محل سكوپيش شماره داوطلب بايد شماره تلفن ثابت و كد  : 17 در رديف -15 
شـماره تلفـن همـراه خـود را         .... باشد، به منظور اسـتفاده از خـدمات پيـام كوتـاه و               چنانچه داوطلب داراي تلفن همراه مي     : 18 در رديف    -16 

  . مربوط درج نمايد محل در
طـي مراحـل آزمـون چنانچـه        .(ه شده در اين رديف درج نمايد      داوطلب بايد نشاني دقيق پستي خود را مطابق موارد خواست          : 19 در رديف    -17

نشاني داوطلب تغيير كند،الزم است نشاني جديد خود را با ذكـر دقيـق مشخـصات و كـدرهگيري كتبـاً بـه سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور                               
  ).دهد اطالع

  . خواهد كرد، با عالمتگذاري مشخص نمايدداوطلب بايد دايره مربوط به نام گروه آموزشي را كه در آزمون آن شركت: 20 در رديف -18
خود را در محل مربوط درج و سـپس كـد رشـته     ) فوق ديپلم (آموختگي دوره كارداني     داوطلب بايد نام رشته تحصيلي دانش     : 21 در رديف    -19

 رقمي است، اسـتخراج و در       اين دفترچه راهنما كه هر كدام عددي چهار       هاي تحصيلي     كد و نام رشته   تحصيلي مدرك كارداني خود را از جدول        
  . مستطيل مربوط از چپ به راست بنويسد

قبلي و يا آتي خـود را  ) ديپلم فوق(داوطلب بايد ابتدا نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك دوره كارداني  : 22  در رديف     -20
 رقمـي   چهـار مندرج در اين دفترچه راهنما كه عـددي          عالي   كد و نام موسسات آموزش    در محل مربوط بنويسد و سپس كد مربوط را از جدول            

 ،درج نـشده اسـت  مـذكور   التحـصيلي داوطلـب در جـدول          ه نام دانشگاه يا موسسه فارغ     چنانچ. است، استخراج و در مستطيل مربوط درج نمايد       
  .درج نمايدنام  ر تقاضانامه ثبتاستخراج و دنام يكي از موسسات ذكر شده را  كد وبرحسب مورد، انتهاي جدول فوق،  ازبايست  مي
و )  الزم نيست  13عدد   درج دو رقم اول سال اخذ مدرك كارداني يعني        (داوطلب بايد ابتدا دو رقم سال اخذ مدرك كارداني           : 23 در رديف    -21

  .را در جدول مربع شكل بنويسدخود سپس ماه اخذ مدرك كارداني 
باشد، در محل مربوط بنويسد و سپس كد          ي خود را كه متقاضي شركت در آزمون آن رشته مي          داوطلب بايد نام رشته امتحان    : 24 در رديف    -22

باشد استخراج و      اين دفترچه راهنما كه هر كدام عددي سه رقمي مي           8 تا   2امتحاني انتخابي خود را با توجه به جداول شماره           به رشته  مربوط
  .  مستطيل مربوط درج نمايد در

  .لب بايد با انتخاب و عالمتگذاري يك دايره، زبان خارجي امتحاني مورد عالقه خود را در آزمون مشخص نمايدداوط: 25 در رديف -23
 در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي يا  وزارت علوم، تحقيقات وفناوري             رسمي و يا پيماني   داوطلبان شاغل به صورت     : 26 در رديف    -24

  .متگذاري در دايره مربوط وضع اشتغال خود را مشخص نمايندآموزش وپرورش بايد با عال و يا وزارت
چنانچه داوطلب عالقمند به انتخاب رشته و گزينش با توجه به توضيحات مندرج در قسمت سوم از بخش دوم اين دفترچه،   : 27 در رديف     -25

  .ي نمايدبايست بند مربوط را عالمتگذار باشد، مي هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي مي در رشته
كد ونام استانها منـدرج در     داوطلب بايد نام استان بومي خود را براساس تعريف استان بومي نوشته و كد آن را نيز از جدول                    : 28 در رديف    - 26

  . كه عددي دو رقمي است، استخراج و در محل مربوط درج نمايداين دفترچه، 
 9999و كد شهرستان را عـدد   41 كد استان را عدد ، بايد در قسمت مربوط ،باشد ور ايران مي  خارج از كش  دراقامت آنها   محل   داوطلباني كه    :تذكر مهم 

  .درج نمايند
، در محـل مربـوط بنويـسد و سـپس كـد      نام استان و شهرستان محل اقامت خود را براي تعيين حوزه امتحاني    داوطلب بايد   : 29 در رديف    -27

باشـد، بـا اقتبـاس از     امتحاني آزمون خود را كه يك عددچهار رقمي مـي   كد شهرستان حوزهاستان حوزه امتحاني خود را كه عددي دو رقمي و        
  . اين دفترچه راهنما در مستطيل مربوط درج نمايدكد ونام استانها مندرج درجدول 

  .دخود را درج نماي مي باشد، الزم است نشاني پست الكترونيكي ( E – Mail )چنانچه داوطلب داراي پست الكترونيكي: 30 در رديف -28
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  و ، شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيـان      در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي     دانشجو  برخي از شرايط و ضوابط گزينش       : بخش سوم 
، سهميه ايثارگران، شرايط و ضوابط برخي از دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي، مواد امتحاني و جـدول ضـرائب                    مربوطول  اجد

  دروس تخصصي 
   برخي از شرايط و ضوابط گروههاي آموزشي-اولقسمت 

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كم و بـيش مـشابه اسـت، بـراي                 هاي آموزشي، اداري و انضباطي دانشگاه      نامه نظر به اينكه مفاد كلي آيين         
دي كه عدول كلي يا نسبي از اين مقـررات جـايز   در موار. شود مراتب ذيالً درج و رعايت دقيق آنها به داوطلبان توصيه مي احتراز از تكرار، بعضي  

گونه توضيحات موضعي فقط در همان موضع خاص نافذ و مجري اسـت و در                 طور جداگانه داده خواهد شد و اين        يا الزم باشد، توضيح مشروح به     
  . شود، توجه الزم معطوف داشت موارد ديگر بايد به توضيحاتي كه ذيالً درج مي

هاي امتحاني گروه آموزشي غيرپزشكي، چنانچه رشته تحصيلي كارداني و يا مدرك كارداني داوطلب بـا رشـته امتحـاني                     در هر يك از رشته     -1
شي مربوط خواهد بود نياز يا جبراني به تشخيص گروه آموز شده، ملزم به گذراندن دروس پيش پذيرفته مورد انتخاب وي مرتبط نباشد، داوطلب

  .  گردد دانشجو اخذ مي جبراني از  يانياز و شهريه واحدهاي درسي پيش
  . ـ پذيرفتگان نبايد براي شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين شرعي و كشوري منعي داشته باشند2
  . ـ هيچ دانشجويي مجاز نيست به طور همزمان در دو رشته يا در دو مقطع تحصيل نمايد3
  .لي مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بودطور كلي آموزش عا ـ استفاده از آموزش رايگان و به  4
التحـصيل    فـارغ 31/6/1391توانند انتخاب نمايند كه حداكثر تـا تـاريخ    هاي تحصيلي نيمسال اول و نيمسال دوم را داوطلباني مي  ـ كدرشته 5

التحصيل   فارغ31/6/1391ي تا تاريخ  يعن(شوند    التحصيل مي    فارغ 30/11/1391 به بعد و حداكثر تا       31/6/1391دانشجوياني كه از تاريخ     . شوند
هـاي تحـصيلي نيمـسال دوم         در صورت اعالم ظرفيت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، منحصراً مجاز به انتخاب كد رشته               ) شوند  نمي
  . را ندارند  اول  نيمسال  تحصيلي هاي  رشته  انتخاب شوند حق  نمي التحصيل  فارغ31/6/1391  تا تاريخ   كه دانشجويانيبه عبارت ديگر . باشند مي

توانند به تحصيل بپردازند كه موافقتنامـه   ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي مي  ـ تحصيل در دانشگاه 6
هـاي ديگـر     ها و فعاليت   ا، كارآموزي ه ها، آزمايشگاه  رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كالس                 

  .نام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند دوران تحصيل به همراه مدارك ثبت
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و اعالم مي با  نظر دانشگاه)  شبانه( نوبت دوم   دوره هاي  كالس  تشكيل  ـ ساعات7
   . است  ممنوع  روزانه  دوره به ) شبانه(دوم  نوبت   دوره  دانشجويان ـ انتقال 8
خـود  ) فـوق ديـپلم  ( الزم است با توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مدرك كارداني،هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پزشكي  ـ متقاضيان رشته 9

  .ركت نمايندنام و ش  ثبت 2مطابق جدول شماره هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پزشكي،  منحصراً در يكي از رشته
نامـه   هاي روزانه خواهند بود، مگر در مـواردي كـه در آيـين    تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره) شبانه(هاي نوبت دوم   ـ دانشجويان دوره 10

  . مستثني شده است) شبانه(هاي نوبت دوم  طرح ايجاد دوره
  .هاي روزانه است هاي آموزشي دوره امهعيناً همان برن) شبانه(هاي نوبت دوم  هاي آموزشي دوره  ـ برنامه11
براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيـار شـوراي   ) شبانه(هاي نوبت دوم   ـ تعيين سقف واحدهاي درسي دوره 12

  .آموزشي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود
هـاي پرسـتاري، اتـاق عمـل،          آموختگان مقطـع كـارداني در رشـته         راپزشكان براي دانش   انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پي        – 13

آموختگـان از     پرستاري دندانپزشكي دانش  (هاي پزشكي، بهداشت دهان،       ، علوم آزمايشگاهي، فوريت   )راديولوژي(هوشبري، تكنولوژي پرتوشناسي  
باشـند درصـورتي      ها چنانچه داوطلب ادامه تحصيل در مقطع باالتر مي          رشتهآموختگان اين     لذا دانش . باشد  اجباري مي )  به بعد  1/7/1386تاريخ  

به اسـتثناي  (الذكر باشد  هاي فوق التحصيلي آنان همان رشته هاي فارغ باشند كه مقطع باالتر رشته      نام در آزمون و ادامه تحصيل مي        مجاز به ثبت  
نام و ادامه تحـصيل در سـاير          و چنانچه تمايل به ثبت    ) باشد  داشت عمومي مي  رشته پرستاري دندانپزشكي كه راه ادامه تحصيل آنها در رشته به          

  .باشند هاي علوم پزشكي را داشته باشند مكلف به انجام خدمات قانوني و ارائه گواهي پايان خدمت و يا معافيت از آن مي رشته
حصيلي كارداني آنان با رشته تحصيلي كـارداني بهداشـت           تحصيلي كارداني بهداشت دهان به داليل تفاوت رشته ت          آموختگان رشته    دانش – 14

 درمـاني روسـتايي، حـق شـركت در آزمـون رشـته              - سال خدمت در مراكـز بهداشـتي       4دهان و دندان از لحاظ برنامه آموزشي و داشتن تعهد           
 ثبـت نـام در دانـشگاه يـا مؤسـسه      كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي را ندارند و در صورت شركت و قبولي در آزمون، قبولي آنـان در زمـان    

 آيـين نامـه اجرائـي قـانون خـدمت پزشـكان و              3 و   2ضمناً براسـاس مـصوبات كميـسيون مـواد          . آموزش عالي محل قبولي، منتفي خواهد شد      
  .  اشندب آموختگان رشته تحصيلي كارداني بهداشت دهان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي ، دانش5/9/1387پيراپزشكان مورخ 
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اند، مشمول طـرح اليحـه    التحصيل شده  به بعد فارغ1/7/1386 تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي كه از تاريخ  آموختگان رشته   دانش -15 
 ضمناً. باشد باشند و شركت آنان در آزمون رشته كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي مستلزم گذراندن طرح اليحه مذكور مي           نيروي انساني مي  

 در رشته تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي، به عنوان مـازاد بـر نيـاز وزارت بهداشـت، درمـان و                     1/7/1386آموختگان قبل از تاريخ       دانش
  .باشند معاف مي) طرح اليحه نيروي انساني(آموزش پزشكي، از انجام خدمات موضوع قانون مذكور

اي، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي، از انجـام                   زشكي هسته  تحصيلي كارداني پ    آموختگان رشته    كليه دانش  -16
تواننـد خـدمات       مـي  ، ولي در صورت تمايل فرد و نياز مراكـز خـدمات گيرنـده             ،خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف بوده        

  .موضوع قانون مذكور را به صورت داوطلبانه به انجام برسانند
 تحصيلي كارداني پروتزهاي دنداني، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، از انجـام                     آموختگان رشته    كليه دانش  -17

باشند، لذا ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسـته رشـته تحـصيلي مـذكور             خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف مي        
  . باشد مانع مي م خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان بالبدون انجا

مـدت سـه     بـه     1389-90، از سال تحـصيلي      22/2/1388ريزي علوم پزشكي مورخ      مطابق مصوبه سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه         -18
امتحـاني سـاخت پروتزهـاي    رفيت پذيرش رشـته  پنجاه درصد ظ)  1391 و دوره سوم سال 1390  دوره دوم سال  ، 1389دوره اول سال    (دوره  

هـاي علـوم پزشـكي و         ، به كاركنان رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و دانـشگاهها و دانـشكده                        دنداني  
  .باقي مانده باشدبه شرط اينكه هنگام قبولي در آزمون حداقل ده سال از سنوات خدمت داوطلب يابد  سازمانهاي وابسته اختصاص مي

 درصـد از ظرفيـت پـذيرش      40، حـداقل    5/12/1387ريزي علوم پزشـكي مـورخ          برطبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه         -19
اي و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جنس پذيرش زن و  هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه دانشجو در رشته

  .ص داردمرد اختصا
 آموزشـي     در اختيار شوراي     ساير ضوابط و مقررات      به   تحصيلي با توجه     درسي براي هر نيمسال      واحدهاي   سقف  در گروه آموزشي علوم پزشكي تعيين      -20

  . مربوط خواهد بود دانشگاه 
   مقـام    از بـاالترين     موافقتنامـه    ارائـه   باشـند، درصـورت      مـي    انساني   نيروي   طرح   انجام   در حين    كه  هايي كارداندر گروه آموزشي علوم پزشكي       -21
 . ندارند از خدمت  ترخيص  به ، نيازي  آنان  خدمت  با ادامه  تحصيل ادامه  و تداخل   همزماني  بر عدم  مبني، خود  خدمت  محل لئومس
  .  است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  و يا هرگونه  شهريه  و پرداخت )شبانه( نوبت دوم   در دوره  شده  پذيرفته  كاركنان  به  آموزشي  مأموريت  اعطاي  -22
هاي موجود در استان مربوط را در اولويت قرار دهنـد،            هاي دولتي هستند بايد كد رشته  محل        داوطلبان هر استان كه در استخدام دستگاه       -23

بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد فوق وزارت بهداشـت، درمـان و              . اشدنظر آنان در استان محل كار وجود نداشته ب         مگر اينكه رشته مورد   
ضمناً درصورت قبولي، امكان معرفـي ايـن قبيـل افـراد بعـداز اعـالم نتـايج بـه         . آموزش علوم پزشكي با ادامه تحصيل آنان موافقت نخواهد كرد        

 .اولويتهاي بعدي نخواهد بود
   پذيرفتـه    محيط، بهداشت خانواده و مبارزه بـا بيماريهـا  در صـورت               بهداشت  هاي   رشته  تعهد خدمت  م  هاي  و نيز كاردان     شاغل  هاي كاردان -24

  . خواهند بود  تحصيل  و ادامه نام  ثبت  مجاز به  متبوع  موافقتنامه از سازمان  از ارائه  تنها پس ناپيوسته  كارشناسي  در آزمون شدن
التحصيالن مقطع كارداني دانشگاههاي     ت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، آن دسته از فارغ          دستورالعمل بازپرداخ  10 براساس ماده    -25

نام از صندوق رفاه مجوز ادامـه تحـصيل يـا          اند، درصورت قبولي در آزمون، الزم است براي ثبت          مند شده   علوم پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره      
  .نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند ا هنگام ثبتتسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط ر

آموختگـان   ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص دانـش           شوراي برنامه  17/11/88 مورخ   748 مصوبه جلسه شماره     -26
 به  789 باشد، در جلسه     14 آنها كمتر از     هاي كارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كارداني                دوره

  :شرح زير اصالح گرديد
 در دوره كارشناسي ناپيوسته نياز به گذراندان واحد جبراني ندارند در غيـر اينـصورت                رشته مرتبط آموختگان مذكوردر صورت قبولي در        دانش"

  ". واحد جبراني بگذراند24بايست  مي
ريزي علوم پزشكي، به منظور فراهم شدن امكان ادامه تحصيل كاردانهاي مامـايي               ي عالي برنامه   شورا 7/12/1389 مورخ   45 مطابق مصوبه    -27

 درصـدي در رشـته   40تواننـد از سـهميه        مـي ) 1391دوره اول سال    ( به مدت سه دوره      1391-92از سال تحصيلي    ها    اين قبيل كاردان   ،شاغل
مامـايي اسـتفاده    تحـصيلي كارشناسـي ناپيوسـته        براي ادامه تحصيل در رشـته        ال محل اشتغ  هاي روزانه و شبانه در همان استان        محلهاي دوره 

شرط استفاده از سهميه فوق دارا بودن حداقل يكسال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا قـراردادي و سـپردن تعهـد خـدمت بـه              . نمايند
 . باشد تحصيل در همان استان محل خدمت ميمدت سه برابر يزان م
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كليـه  «آمار، باستان شناسي، تربيت معلم قران كريم، مترجمي زبان انگليـسي و مـديريت               (هاي امتحاني      دانشجو در برخي از رشته      پذيرش -28
هـاي تكنولـوژي آب، تكنولـوژي اويونيـك،           در رشـته   و   ها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي          منحصراً در دانشگاه  ) ، طراحي پوشاك  »گرايشها

برداري نيروگاه، تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري، تكنولوژي راهداري، تكنولوژي راهـسازي،              آهن، تكنولوژي بهره    ي راه بردار  تكنولوژي بهره 
اي،   تكنولوژي فناوري اطالعات رسانه، تكنولوژي فني رسانه، تكنولوژي مراقبت و نگهـداري مكانيـك نيروگـاه، تكنولـوژي مـواد صـنعت هـسته                       

هـاي    كاربردي گوشت و فـرآورده -  صنايع چوب، علمي-الستيك، پرورش زنبور عسل، تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ    تكنولوژي هواپيما، صنايع    
  .گيرد صورت ميدانشگاه آزاد اسالمي گوشتي 

  رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورششاغل  فرهنگياناختصاصي  شرايط و ضوابط -قسمت دوم
  ).مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(نام در آزمون تخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبتـ دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر اس1

نام در آزمـون باشـد در غيـر اينـصورت              تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت                - 1تبصره  
  .گردد  مي"لغو" آنانن نبوده و در صورت انتخاب  و قبولي، قبولي هاي تحصيلي ويژه فرهنگيا مجاز به انتخاب رشته

نام در آزمون فاقد حكم كـارگزيني رسـمي و يـا              التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه تا پايان مهلت قانوني ثبت             معلمان حق  -2تبصره  
  . پيماني باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند

 كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغالن رسمي يا پيمـاني از اداره آمـوزش و پـرورش محـل خـدمت خـود                          ـ دارا بودن فرم موافقتنامه    2
داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آمـوزش و پـرورش محـل خـدمت                 ( اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط          بر

  ). خود مراجعه نمايند
لـذا درصـورتي كـه داوطلـب بـدون داشـتن            . نام در آزمـون اسـت       علم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت        عدم ارائه فرم م   : تبصره

  . تلقي خواهد شد"كان لم يكن"در آزمون شركت نموده، پذيرفته شود قبولي وي ) فرم معلم(موافقتنامه كتبي
در دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي دولتـي يـا              ...  ناپيوسته و    هاي تحصيلي اعم از پيوسته،       عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره         -3

  .غيردولتي
و باالتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا            ) پيوسته يا ناپيوسته  ( فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي          -4

  .باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي خاب رشتهاند مجاز به انت آزاد بصورت معادل يا غير معادل دريافت نموده
نرسـد، قبـولي ايـن افـراد در         )  نفر 15حداقل  (ها، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم          چنانچه آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل         -5

  . شود ميلغو آزمون 
 شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پـرورش  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروههاي مختلف امتحاني، مخصوص           كليه رشته  -6

التـدريس، آموزشـياران نهـضت     باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قـراردادي، قـرارداد تطبيقـي نهـضت سـواد آمـوزي، شـركتي، معلمـان حـق           مي
 لغـو شدن، قبولي آنـان   در صورت انتخاب و قبولها  نبوده و  ، مجاز به انتخاب اين رشته    ...هاي مدارس غيرانتفاعي  و        التدريسي  سوادآموزي، حق 

  .خواهد شد
 عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه كه داوطلبان ملزم بـه رعايـت       -7

  .آن هستند، براي فرهنگيان الزامي است
عيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خـارج از سـاعت اداري موظـف خـود      با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنو -8

  .)شنبه و جمعه تشكيل شود شود در صورت امكان بعضي از كالسها در روزهاي پنج تالش مي. (توانند ادامه تحصيل دهند مي
  .ها برگزار خواهد شد و در صورت نياز جمعهشنبه  حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج هاي نيمه  كالس-تبصره

  .پذير نيست   تغيير رشته پس از قبولي در آزمون  و يا در طول تحصيل امكان-9
نـام يـا     چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبـت             -10

 .گردد  و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشي از آن خواهد بود ميتحصيل، قبولي وي لغو 
 مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجـاد                         -11
  .كند نمي
 شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيـشنهاد  23/1/1390 مورخ 221 بنا به تفويض شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه   -12

بـه تـصويب   "امكان شركت نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل كارداني در آزمون كارشناسي ناپيوسـته           "وزير آموزش و پرورش، ماده واحده       
  .است رسيده

هاي سراسري سازمان سنجش آموزش كـشور در مقـاطع            نند در آزمون  توا  براساس ماده واحده  فوق، فرهنگيان داراي مدرك معادل كارداني مي          
  .تحصيلي باالتر شركت نموده و در صورت قبولي در آن مقطع ادامه تحصيل داده، در پايان مدرك رسمي دريافت نمايند

  .دها و مناطق مورد نياز اين مصوبه را اعمال نماي  وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفا در رشته– 1تبصره 
  .باشد اند، مي  مدرك معادل اخذ نموده3/9/1377 شمول اين مصوبه صرفاً نسبت به افرادي كه تا تاريخ – 2تبصره 
تر افراد پذيرفته در آزمون، بايستي مورد ارزشيابي قرار گرفتـه تـا در صـورت نيـاز نـسبت بـه                         واحدهاي درسي مقطع تحصيلي پائين     -3تبصره  

  .ي اقدام شودگذراندن واحدهاي اساسي و ضرور
 شـوراي عـالي     3/9/1367 مـورخ    469با مجوز شـماره     ( دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارداني ناپيوسته رشته آموزش و پرورش ابتدائي           -13

، فقط به شرط دارا بودن گواهي قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور مجـاز بـه                          )آموزش و پرورش  
  .ون خواهند بودشركت در آزم
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 شـوراي عـالي آمـوزش و        625دانشسراي مراكز تربيـت معلـم مـصوب جلـسه           ) كارداني پيوسته (موختگانآ التحصيلي دانش    مدرك فارغ  -تبصره
شود و اين قبيل افراد حتي با ارائه گواهي قبولي در آزمون جامع نيـز مجـاز بـه              دانشگاهي محسوب مي    معادل پيش ) 17/6/1377مورخ  (پرورش
  .گردد هاي تحصيلي مزبور، قبولي آنان لغو مي  در آزمون نبوده و در صورت شركت و قبولي در هريك از رشتهشركت

  : نكات مهم
 .نياز دانشگاهي و يا جبراني خواهند بود كليه پذيرفتگان ملزم به گذراندن دروس پيش -1
 .ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان در حد امكانات موجود با رعايت  -2
 .باشد اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي -3
  

  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش  رشته جدول -سومقسمت 
دانشگاه  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و مراكز تربيت معلمويژه فرهنگيان در  كارشناسي ناپيوسته هاي تحصيلي   رشته-1جدول شماره 

  *ها    به تفكيك استان-فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش 

جنس    دانشگاه/ نام مركز تربيت معلم  نام استان  رديف
 دانشگاه/هاي تحصيلي در هريك از مراكز تربيت معلم نام رشته  پذيرش

ــان   1  زن  ـ تبريز) س(الزهراء مركز تربيت معلم فاطمه آذربايجــ
  مرد  مركز تربيت معلم عالمه اميني ـ تبريز  شرقي

ــان   2  زن  ه طباطبائي ـ اروميهمركز تربيت معلم عالم آذربايجــ
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد رجايي ـ اروميه  غربي

  مرد  مركز تربيت معلم عالمه طباطبائي ـ اردبيل  اردبيل  3  زن  الهدي صدر ـ اردبيل مركز تربيت معلم بنت
  مرد   اصفهانمركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ  اصفهان  4  زن  ـ اصفهان) س(الزهراء مركز تربيت معلم فاطمه
  البرز  5  زن  كبير ـ كرج مركز تربيت معلم امير

  مرد  مركز تربيت معلم حكيم ابوالقاسم فردوسي ـ كرج
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد مدرس ـ ايالم  ايالم  6  زن  ـ ايالم) ع(مركز تربيت معلم امام صادق 

  مرد  مركز تربيت معلم عالمه طباطبايي ـ بوشهر  بوشهر  7  زن  الهدي صدر ـ بوشهر مركز تربيت معلم بنت
  زن  مركز تربيت معلم  نسيبه ـ تهران

  مرد  مركز تربيت معلم شهيد چمران ـ تهران

آمــوزش رياضــي، آمــوزش حرفــه و فــن، آمــوزش دينــي و عربــي،  

راهنمايي و مشاوره، آموزش زبان انگليسي، آمـوزش زبـان و            آموزش

ادبيات فارسي، آموزش علـوم تجربـي، آمـوزش كودكـان اسـتثنائي،             

وزش و پـرورش ابتـدائي، تربيـت        مطالعات اجتماعي، آم   معلم تربيت

ــور  ــي ام ــي مرب ــرايش«تربيت ــومي گ ــور   »عم ــي ام ــت مرب ، تربي

نيمـه  «بـدني و علـوم ورزشـي       ، تربيـت  »گـرايش متوسـطه   «تربيتي

  .       »نيمه متمركز«، آموزش هنرهاي تجسمي»متمركز

ــاي  دوره هـــ
  روزانه 

**  

افزار كـامپيوتر، كارشناسـي       مهندسي تكنولوژي نرم  
 كـاربردي معمـاري، كارشناسـي       -ناپيوسته علمي   

ــوم ورزشــي   ــدني و عل ــت ب ــته تربي ــه «ناپيوس نيم
آمـوزش هنرهـاي    ، كارشناسي ناپيوسـته     »متمركز
  .»نيمه متمركز«تجسمي

  شهرتهران  8
زن و   دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

ــاي دوره  مرد  هـــ
  حضوري نيمه

***  

ــي،    ــي و عربـ ــوزش دينـ ــي، آمـ ــوزش رياضـ آمـ
آمــوزش زبــان انگليــسي، آمــوزش زبــان و ادبيــات 

ــ معلـــم فارســـي، تربيـــت اعي، مطالعـــات اجتمـ
  .       تربيتي تربيت مربي امور

  زن  )ورامين(مركز تربيت معلم  زينبيه ـ پيشوا 
9  

هـا   شهرستان
ي اســـــتان 

  دمر  مركز تربيت معلم شهيد مفتح ـ شهرري  تهران
  زن  مركز تربيت معلم  شهيد باهنر ـ شهركرد

چهارمحال و   10
  مرد  مركز تربيت معلم بحرالعلوم ـ شهركرد  بختياري

  زن  ـ بيرجند) ع(مركز تربيت معلم  امام سجاد
خراســــــان   11

  مرد  مركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ بيرجند  جنوبي

آمــوزش رياضــي، آمــوزش حرفــه و فــن، آمــوزش دينــي و عربــي،  
راهنمايي و مشاوره، آموزش زبان انگليسي، آمـوزش زبـان و            آموزش

ان اسـتثنائي،   ادبيات فارسي، آموزش علـوم تجربـي، آمـوزش كودكـ          
مطالعات اجتماعي، آموزش و پـرورش ابتـدائي، تربيـت           معلم تربيت

ــور  ــي ام ــي مرب ــرايش«تربيت ــومي گ ــور   »عم ــي ام ــت مرب ، تربي
نيمـه  «بـدني و علـوم ورزشـي       ، تربيـت  »گـرايش متوسـطه   «تربيتي
  .       »نيمه متمركز«، آموزش هنرهاي تجسمي»متمركز
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شناسي ناپيوسته ويژه فرهنگيان در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و مراكز تربيت معلم دانشگاه فرهنگيان هاي تحصيلي كار   رشته-1جدول شماره ادامه 
  *ها    به تفكيك استان-وزارت آموزش و پرورش 

جنس    دانشگاه/ نام مركز تربيت معلم  نام استان  رديف
  پذيرش

/ هاي تحصيلي در هريك از مراكز تربيت معلم نام رشته
  دانشگاه

ــان   12  زن  نژاد ـ مشهد مركز تربيت معلم شهيد هاشمي خراســـــ
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد بهشتي ـ مشهد  رضوي

ــان   13  زن  ـ بجنورد) ع(صادق مركز تربيت معلم  امام جعفر خراســـــ
  مرد  ـ بجنورد) ع(مركز تربيت معلم امام محمد باقر   شمالي

  مرد  ـ اهواز) ص(مركز تربيت معلم حضرت رسول اكرم  خوزستان  14  زن  ـ اهواز) س(الزهراء مركز تربيت معلم فاطمه
  مرد  زنجانمركز تربيت معلم شهيد بهشتي ـ   زنجان  15  زن  ـ زنجان) س(مركز تربيت معلم الزهرا 
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد رجايي ـ سمنان   سمنان  16  زن  ـ سمنان) س(مركز تربيت معلم الزهرا 

سيـــــستان و   17  زن  مركز تربيت معلم رسالت ـ زاهدان
  مرد   شهيد مطهري ـ زاهدان مركز تربيت معلم  بلوچستان

  مرد   شهيد مطهري ـ شيراز مركز تربيت معلم  فارس  18  زن  مركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ شيراز
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد رجايي ـ قزوين  قزوين  19  زن  الهدي صدر ـ قزوين مركز تربيت معلم بنت

  مرد  طالقاني ـ قم... ا مركز تربيت معلم  آيت  قم  20  زن  ـ قم) س(مركز تربيت معلم حضرت معصومه 
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد مدرس ـ سنندج   كردستان  21  زن  الهدي صدر ـ سنندج علم بنتمركز تربيت م

مركز تربيت معلم خواجه نصيرالدين طوسي ـ  كرمان  22  زن  مركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ كرمان
  مردكرمان

  مرد  جايي ـ كرمانشاه مركز تربيت معلم شهيد ر  كرمانشاه  23  زن  مركز تربيت معلم شهيد صدوقي ـ كرمانشاه 
كهگيلويــــه و   24  زن  مركز تربيت معلم كوثر ـ ياسوج 

  مرد  مركز تربيت معلم شهيد ايزدپناه ـ ياسوج   بويراحمد
  مرد  اي ـ گرگان مركز تربيت معلم آيت اله خامنه  گلستان  25  زن  ـ گرگان ) ره(مركز تربيت معلم امام خميني 

  مرد  ـ رشت)  ع(مركز تربيت معلم امام علي  گيالن  26  زن  الهدي صدر ـ رشت  م بنتمركز تربيت معل
  مرد  آباد مركز تربيت معلم عالمه طباطبائي ـ خرم  لرستان  27  زن  آباد مركز تربيت معلم آيت اله كمالوند ـ خرم

  مرد  تر شريعتي ـ ساريمركز تربيت معلم دك  مازندران  28  زن  ـ ساري) س(الزهراء مركز تربيت معلم فاطمه
  مرد  مركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ اراك  مركزي  29  زن  ـ اراك) س(مركز تربيت معلم زينب كبري
  هرمزگان  30  زن ـ بندرعباس)س(مركز تربيت معلم فاطمه زهراء

  مرد مركز تربيت معلم شهيد بهشتي ـ بندرعباس
  همدان  31  زن  همدانمركز تربيت معلم شهيد باهنر ـ

  مرد مركز تربيت معلم شهيد مقصودي ـ همدان
  يزد  32  زن ـ يزد)س(الزهراءمركز تربيت معلم فاطمه

  مرد نژاد ـ يزدمركز تربيت معلم شهيد پاك

ــي و     ــوزش دين ــن، آم ــه و ف ــوزش حرف ــي، آم ــوزش رياض آم

ــوزش ــي، آمـ ــان   عربـ ــوزش زبـ ــشاوره، آمـ ــايي و مـ راهنمـ

ــوم    ــوزش عل ــات فارســي، آم ــان و ادبي ــوزش زب ــسي، آم انگلي

مطالعـات   معلـم  تجربي، آمـوزش كودكـان اسـتثنائي، تربيـت        

رش ابتـــدائي، تربيـــت مربـــي اجتمـــاعي، آمـــوزش و پـــرو

، تربيـــت مربـــي امـــور »عمـــومي گـــرايش«تربيتـــي امـــور

ــي ــطه «تربيتـ ــرايش متوسـ ــت»گـ ــوم   ، تربيـ ــدني و علـ بـ

نيمــه «، آمــوزش هنرهــاي تجــسمي»نيمــه متمركــز«ورزشــي

  .       »متمركز

و پيمـاني وزارت    هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم مندرج در جدول فوق، از بين فرهنگيان شـاغل رسـمي                   پذيرش دانشجو در هر يك از رشته      * 
  .گيرد آموزش و پرورش صرفاً بومي استاني براساس محل خدمت داوطلبان صورت مي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش بومي        هاي روزانه   پذيرش دانشجو در دوره   ** 
  .استان تهران صورت مي گيرد

حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و پيمـاني وزارت آمـوزش و       نيمههاي     دوره پذيرش دانشجو در  *** 
  . گيرد پرورش بومي استان تهران صورت مي
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   سهميه ايثارگران-چهارمقسمت 
   ايـن   متقاضـي   ،  اسـت    آمـده     ذيـل  »ج«  تا   » الف«  در بندهاي    كه  شرايط خود   اساس بر توانند   مي  ايثارگران   سهميه  متقاضي   از داوطلبان    يك هر

 . شوند سهميه
 و رزمنـدگان  ورود   بـراي  تـسهيالت  ايجـاد  قـانون  اجرايـي  نامه  آيين در مذكور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر كه رزمندگاني) الف
 يـا     متـوالي   مـاه ) 6 (  شـش   حـداقل  31/6/1367   لغايت 31/6/1359  تاريخ  از  عالي    آموزش  مؤسسات و ها  به دانشگاه     بسيجي  داوطلب هادگرانج

سپاه پاسـداران   (ضمن مراجعه به ارگان ذيربط         است  اند، الزم    حضور داشته    باطل   عليه   نبرد حق   هاي  جبهه    عملياتي   در مناطق   داوطلبانه  متناوب
ستفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنـان بعـد   نسبت به تكميل فرم مخصوص ا    ) انقالب اسالمي يا وزارت جهاد كشاورزي     

  .يا وزارت جهادكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد) سازمان بسيج مستضعفين(نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  از زمان ثبت
الزم اسـت پـس از تكميـل فـرم          ) زمان بـسيج مستـضعفين    سـا (داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران        : تذكرمهم

نـام در    رقمي از واحـد مربـوط اقـدام و آن را در زمـان ثبـت     12  پيگيريمخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد 
  .محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند

لذا داوطلبان ضرورت . باشد سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي رقمي سهميه ارگان 12پيگيري  كد -1  تبصره
  . رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند12پيگيري نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد  دارد براي ثبت

 .شود  مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملياتي مناطق -2 تبصره
ها  ها، سازمان    وزارتخانه   پرسنل   خدمتي  هاي موريتأ و م    تعهدات   و همچنين    وظيفه   و پاسداران    سربازان   در جبهه    حضور يا خدمت    مدت -3 تبصره
  . شود  نمي  تلقي ر داوطلبانه، حضو عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  دانشجويان  ماهه6   و نيز طرح جبهه  در  نظامي هاي و ارگان
  . فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود-4 تبصره
  تابعـه   اي   واحـده   بـه    سـهميه    تأييـد   عـدم   درصـورت   ) سـازمان بـسيج مستـضعفين     (رزمندگان    از سهميه     استفاده    متقاضي     داوطلبان   -5 تبصره

  .نمايند  تشكيل پرونده مراجعه  محل شهرستانهاي 
 شـهدا،   همـسران و    فرزنـدان  همچنـين  و،   آنـان  همـسران   و فرزندان  و  آزادگانو باالتر،% 50 فرزند و همسر جانبازان  ،  و باالتر % 25  جانبازان) ب

نام را عالمتگذاري نمايند و نيازي به          تقاضانامه ثبت  9 ايثارگري مندرج در بند      الزم است مورد    ايثارگران  از سهميه   استفاده   براي اسرا و   مفقودين
 . مراجعه به سايت ايثار ندارند

  .شوند باشند و شامل سهميه ايثارگران نمي داراي سهميه نمي) خواهر و برادر شهيد( در اين آزمون، خانواده محترم شهدا - تبصره
 ماه 6 حداقل 31/6/1367 تا 31/6/1359اني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه از تاريخ     دسته از پرسنل كادر ثابت، پيم       آن -ج

اند، بـا تأييـد بـاالترين      ماه ناپيوسته عالوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته           9پيوسته و يا    
جمهوري اسالمي ايران، ستاد كل سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي، نيـروي انتظـامي، وزارت دفـاع و                    ستاد ارتش   (مقام هريك از نيروهاي مسلح    

 بـه واحـدهاي     ابتداتوانند    اين قبيل افراد مي   . توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند        مي) پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح       
نـام توسـط    نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبترا تكميل آزمون مربوط  ايثارگران در    سهميه   و فرم مخصوص استفاده از    مراجعه  تابعه  

  . ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد
  : تذكرات مهم

 تقاضـانامه  10ر جبهه، ضمن درج كـدپيگيري در بنـد     و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور د        % 25با درصد جانبازي حداقل       جانبازان   -1
مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص           ) سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد كشاورزي       (نامي، به ارگان ذيربط       ثبت

سـازمان  (پاسـداران     نام، توسط ستاد مـشترك سـپاه          ثبتاستفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند، تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان                  
و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد نهائي قرارگيرد و درگزينش نهائي به مدت جبهه معـادل شـده بـا درصـد جانبـازي و                      ) بسيج مستضعفين 

ندارند ) سازمان بسيج مستضعفين  (پاسداران   رقمي از ارگان سپاه      12اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كدپيگيري        .(مدت اسارت اضافه گردد   
  .باشد مي تقاضانامه 9 بند 4 و يا 3عالمتگذاري مورد و مالك شناسايي آنان همان 

هـا و      دانـشگاه    بـه   بـسيجي     داوطلـب   جهـادگران   و  رزمندگان  ورود  براي  ايجاد تسهيالت     قانون  اجرايي   نامه   آيين 10   ماده 2   تبصره  اساس  بر  -2
،    اسـالمي    شوراي   محترم  مجلس 11/9/71 مصوب مذكور  قانون  اصالح قانون و  وزيران  محترم  تأهي 18/2/1368 مصوب  عالي    آموزش  تمؤسسا

  مدت   حداقـل   داراي   كه  اند، در صورتي     شده   پذيرفته   ورودي  هاي  در آزمون    رزمندگان   با سهميه   نوبت   بعد يك    به 1368   از سـال    كه  داوطلبانــي
 مـاه   6و يـا آزادگـان بـا حـداقل           درصد   25درخصوص جانبازان با جانبازي     ( باشند،      باطل   عليه   نبرد حق   هاي   در جبهه    داوطلبانه  حضور   ماه 12

 در    رزمندگان  ه از سهمي    استفاده   حق   صورت  در غير اين  .  نمايند   شركت   رزمندگان   با سهميه    آزمون   در اين  )به تذكر مهم فوق توجه شود     اسارت  
  .  را نخواهند داشت1391  سال كارداني به كارشناسي ناپيوسته   آزمون
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انـد، الزم      كـرده   شـركت    گذشته  سنوات كارداني به كارشناسي ناپيوسته        در آزمون واجد شرايط كه با استفاده از سهميه ايثارگران           داوطلبان  -3
در ايـن   ) ، شاهد و ايثارگررزمنده(ضمناً كليه داوطلبان    . طبق توضيحات فوق عمل نمايند     ر اين آزمون  د ايثارگران     از سهميه    استفاده   براي است

  .شوند گزينش مي)رزمندگان(آزمون در سهميه ايثارگران 
دسته از داوطلبان سنوات قبـل كـه بـا            ريزي كنكور، آن     براساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه          :1تبصره  

حـضوري    هـاي شـبانه و نيمـه        هـاي تحـصيلي دوره      هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتگان رشـته          استفاده از سهميه  
هـاي روزانـه    به جز دوره(هاي مجازي  ها و مؤسسات آموزش عالي،  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و يا دوره          دانشگاه

از رشته قبولي خود فقط يك بار، مجاز بـه اسـتفاده مجـدد از               اند، در صورت انصراف       قرار گرفته ) هاي دولتي   در دانشگاه 
  . خواهند بود1391سال كارداني به كارشناسي ناپيوسته هاي مربوط در آزمون  سهميه

شـامل  فـوق   )1( يكهاي مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي توجه داشته باشند كه موضوع تبصره     داوطلبان متقاضي رشته  :  2تبصره  
  . باشد ي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي نميپذيرفتگان واحدها

  موسسات آموزش عالياز دانشگاهها و  شرايط و ضوابط برخي -پنجمقسمت 
   ) :516 امتحاني رشته كد(  دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -1
) فوق ديپلم ( بين پرسنل كادر نيروي انتظامي داراي مدرك كارداني         پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي از          -1 

پذيرد و داوطلبان با توجه به نمره كل اكتسابي تا چند برابر ظرفيـت پـذيرش بـراي                    متمركز براي نيمسال دوم  انجام مي        مصوب و به روش نيمه    
 سـال سـابقه خـدمت حـداكثر تـا تـاريخ             2سـومي بـا       داشـتن درجـه سـتوان      -2انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش معرفي خواهنـد شـد،              

 -5 سال سن،  27 داشتن حداكثر -4هاي خدمتي انتظامي، عمليات ويژه، آگاهي، اطالعات، راهور و مرزباني،    داشتن رسته-3،   30/11/1391
 شـده از سـوي وزارت علـوم، تحقيقـات و     داوطلبان بايد كليه مراحل پذيرش و گزينش را با موفقيت به انجام برسانند و شرايط و ضـوابط اعـالم       

هـاي     نهايي به هر دليل ترك تحصيل نمايند و يا از ادامـه تحـصيل محــروم گردنـد، بايـد هزينـه                     پذيرفتگان چنانچه   -6فناوري را دارا باشند،       
  . الزامي استنام  ارائه موافقتنامه كتبي از يگان خدمتي براي پذيرفتگان به هنگام ثبت-7مصروفه را مسترد نمايند،  

   ):                     212 و 205 ، 201هاي امتحاني  كدرشته(  مركزآموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور-2
  : شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته الكترونيك هواپيمايي-الف 

كـارداني  : هاي تحصيلي كارداني مجاز به شركت در آزمون اين رشـته عبارتنـد از       رشته -2 پذيرد،   گزينش دانشجو به روش متمركز انجام مي       -1
الكترونيك هواپيمايي، كارداني اويونيك هواپيما، كارداني مخابرات هواپيمايي، كارداني الكترونيك، كارداني مخابرات، كـارداني كنتـرل، كـارداني                  

  كامپيوتر  كارداني برق صنعتي و
  :بط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته تعمير و نگهداري هواپيما شرايط و ضوا-ب 
كـارداني  : هاي تحصيلي كارداني مجاز به شركت در آزمون اين رشته عبارتنـد از               رشته -2پذيرد،       گزينش دانشجو به روش متمركز انجام مي       -1

داني صنايع اتومبيل، كـارداني تأسيـسات حرارتـي و نيروگـاهي، كـارداني ماشـين آالت                 تعمير و نگهداري هواپيما، كارداني فني جوشكاري، كار       
  ساخت و توليد     كارداني و

  : شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مراقبت پرواز-ج 
از قبيل مصاحبه علمـي،  (اوطلبان منوط به كسب امتيازات مربوط     پذيرد و قبولي نهائي د     متمركـز انجـام مي     گزينـش دانشـجو به روش نيمه     -1

 داشتن صالحيت جسمي و روانـي بـه         -2. باشد  مي...) سابقه خدمت، مدت خدمت در شهرستان محروم، امتياز آزمون ريتينگ، زبان انگليسي و              
 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  شاغل بودن در سازمان هواپيمايي كشوري، شركت فرودگاههاي كشور،   -3تأييد پزشك هوايي،    

 سال سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي پـس از اخـذ مـدرك كـارداني                 20 سال و حداكثر     4 دارا بودن حداقل     -4و ساير مؤسسات هواپيمايي،     
در (پـرواز سـازمان هواپيمـايي كـشوري          داشتن حداقل يكي از ريتينگهاي مورد تأييد استاندارد          -5،    1391مراقبت پرواز تا پايان آذر ماه سال        

 احـراز   -6،  )باشند، موفقيـت در آزمـون جنـرال ضـروري اسـت             مي) Gفضاي  (مورد پرسنل ستادي و پرسنلي كه فرودگاههايي غيركنترل شده          
 تحصيل در هر  ارائه تعهد رسمي محضري مبني بر خدمت دو برابر مدت-6)  ايكائو1مطابق انكس (حداقل سطح چهار زبان تخصصي هوانوردي 
  نقطه از كشور به صالحديد سازمان مربوط 

  .پذيرد ، منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور دانشجو مي212 و 205 ، 201هاي امتحاني  در كد رشته: تذكر
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   مواد امتحاني و جدول ضرائب دروس تخصصي هر رشته امتحاني در گروه آموزشي مربوط-قسمت ششم
  :باشد هاي امتحاني مختلف گروههاي آموزشي به صورت زير مي حاني براي رشتهمواد امت

بـا ضـريب    » انگليسي ، آلماني و فرانسوي    «امتحان عمومي از دروس فرهنگ و معارف اسالمي، زبان و ادبيات فارسي و زبان خارجي                 :   عمومي -1
  .براي هر درس خواهد بود) 1(يك 

  .باشد  مي2هاي پزشكي  متمركز فوريت ي رشته امتحاني نيمه ضريب درس زبان خارجي برا-1تبصره 
  در دوران  كـه    آنـان   ديني  و اعتقادات  رسمي  اديان  همه دهند، از مشتركات براي داوطلباني كه به سؤالهاي معارف غيراسالمي پاسخ مي         -2تبصره  
  . طراحي خواهد شد اند، سؤال  ديده  آموزش تحصيل

 اين دفترچـه راهنمـا   8 تا 2هاي آموزشي مختلف به شرح مندرج در جداول شماره  هاي امتحاني گروه   حان اختصاصي رشته  مواد امت :   تخصصي  -2
  . باشد مي

  هاي كارداني و يا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي و هاي امتحاني، رشته  رشته-2جدول شماره 
   گروه آموزشي پزشكي آنها در ضرايب

شته كدر
 متحانيا

  رشته
  امتحاني

هاي كارداني  نام و كد رشته
 كارداني مورد قبول مدارك يا و

  )از راست به چپ(جدول ضرايب به ترتيب دروس مواد امتحان اختصاصي و 
 و توضيحات الزم

  
ــوژي،-1 ــاتومي، -2     فيزيولــ ــيمي، -3  آنــ ــي و  -4  بيوشــ ــاي داخلــ  بيماريهــ

 . تكنيك و اصول كار در اتاق عمل -5 جراحي،
 اتاق عمل 011

عمل    اتاق– تكنسين اتاق عمل -
)1015(،  
  3  3 1 3 2  ).1011( پرستاري-

  
داوطلبان رشته امتحاني اتاق عمل الزم اسـت از سـالمت كامـل جـسمي و                

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيـز عـالوه بـر              -روحي برخوردار باشند    
 .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي دانشگاه

 ايمني و -2  آور محيط كار شامل عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي،  شناسايي عوامل زيان-1
ــا  ــي از كــ ــوادث ناشــ ــنعتي،   -3ر،  حــ ــي صــ ــم شناســ ــار، -4  ســ ــي از كــ ــاي ناشــ   بيماريهــ

كـار،   مواد زائد صنعتي، مبارزه با آلودگي هواي محيط        خدمات بهداشتي شامل بهداشت آب، دفع       كليات -5
 102 .بهداشت اي، آموزش تشكيالت و خدمات بهداشتي حرفه

  
مهندسي بهداشت 

  اي  حرفه
 

 ايمني صنعتي و بهداشت عمومي -
)1003(،  
  ،)1004(اي   بهداشت حرفه-
 بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه -

  ).1008(با بيماريها 
 3 2 2  2 3 

ــارداني رشــته تحــصيلي بهداشــت صــنوف   -  دانــش آموختگــان مقطــع ك
جامع علمي كاربردي، مجاز به ثبت نام و شـركت در آزمـون رشـته             دانشگاه

  .باشند امتحاني مهندسي بهداشت حرفه اي نمي
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

  
اصـول  «  اصول و كليات خـدمات بهداشـتي       -3 اصول تغذيه،    -2آمار حياتي و اصول كليات اپيدميولوژي،       -1

برنامـه  « مصون سـازي     -5 جمعيت شناسي و اصول تنظيم خانواده،        -4،  » بهداشت روان    -يط  بهداشت  مح  
آمـوزش  -8   . اپيـدميولوژي بيمـاري شـايع در ايـران         -7شناسي عمـومي،      ميكرب -6،  »كشوري ايمن سازي 

   بهداشت و ارتباطات ،

3  2  3  2  1 1 2 2   
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  بهداشت عمومي
 

  ، )1005( بهداشت دهان و دندان -
  ،)1006( بهداشت عمومي -
هداشت  بهداشت عمومي ـ گرايش ب -

  ،)1007(خانواده 
 بهداشت عمومي ـ گـرايش مبـارزه    -

  ،)1008(با بيماريها 
  ،)1010( بهداشت مدارس -
   ،)1012( پرستاري دنداپزشكي-
  ).1023( راهنماي بهداشت عمومي -
 

بهداشـت   و پـرورش، كاردانهـاي رشـته تحـصيلي كـارداني        آمـوزش    با توجه به توافق انجام شده با وزارت        _
وزارتخانــه مــذكور صــادر گرديــده، مجــاز بــه شــركت در آزمــون   ســوي مــدارس كــه مــدارك آنــان  از

  . باشند كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي مي رشته
 .ردهاي علوم پزشكي دانشجو مي پذي در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه -

شيمي و ميكروبيولـوژي،    :  فاضالب -2شيمي و ميكروبيولوژي آب، هيدروليك و تصفيه آب ،            :  آب شامل  -1
 كليات بهداشت -5  مواد زائد و جامد ،          -4 آلودگي هوا و كنترل ،  -3هيدروليك و تصفيه فاضالب ،  

مبارزه با   صدا و  و پرتوها، سر   بهداشت مسكن و اماكن عمومي،    غذايي، بهداشت  بهداشت مواد : محيط شامل 
 .ناقلين

104 
  

مهندسي بهداشت 
  محيط

 

  ،)1004(اي   بهداشت حرفه-
  ،)1006( بهداشت عمومي -
 بهداشت عمـومي ـ گـرايش مبـارزه بـا      -

  ،)1008(بيماريها 
  ،)1009( بهداشت محيط -
 تكنـــسين حفاظـــت محـــيط زيـــست -

)1017(،  
   ،)1027(كمك مهندس بهداشت -
  ،)3032( تكنولوژي محيط زيست -
 ).1025 ( علوم آزمايشگاهي-

1 1 1 1 1 
  

هـاي علـوم     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانـشگاه          
  .پذيرد پزشكي دانشجو مي

 سـاز،   يـون  برابـر پرتوهـاي    فيزيـك پرتونگـاري و حفاظـت در          -2هـاي راديـوگرافي،        ـ تكنيك 1
 . اصول تاريكخانه-4 آناتومي راديوگرافيك،   -3

107 
تكنولوژي 
  پرتوشناسي

 

  ،)1018( تكنسين راديولوژي -
  ،)1019( تكنولوژي راديولوژي -
  ،)1020( راديوتراپي -
  ،)1021(وژي  راديول-
  ،)1022( راديولوژي تشخيصي -
  ).1014(اي   هستهتكنولوژي پزشكي -

3 3 2 2 
  

 .يردپذ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي

هاي پزشكي  ـ روش3اي،   هاي پزشكي هسته ـ شناخت دستگاه2ـ فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو،  1
   ـ آناتومي،5ـ راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوها و راديوفارماكولوژي،  4اي،  هسته

 108  .ـ زبان تخصصي انگليسي7 ـ فيزيولوژي، 6 
تكنولوژي پزشكي 

  اي هسته
 

  ) 1014(اي   هستهتكنولوژي پزشكيـ 
2 1  2 1 1  5/1 5/1 

پذيرش دانشجو در اين رشته بـراي نيمـسال دوم           -
  .گيرد صورت مي

 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-
منتقلـه بـه وسـيله حـشرات و        كليات بيماري    -3شناسي،     شناسي و انگل     ميكرب -2 شيمي،     -1

 . بهداشت محيط-5 مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات،  -4جوندگان،  
 109 

ــشره شناســـي   حـ
و مبارزه بـا     پزشكي
  ناقلين

 

  ،)1004(اي   بهداشت حرفه-
  ،)1006( بهداشت عمومي -
مـومي ـ گـرايش مبـارزه بـا       بهداشت ع-

  ،)1008(بيماريها 
  ،)1009( بهداشت محيط -
  ،)7002( تكنسين دامپزشكي -
 ).1025( علوم آزمايشگاهي -

2 1 2 3 1 
  .گيرد  صورت مياولپذيرش دانشجو در اين رشته براي نيمسال -
  .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-
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  هاي كارداني و يا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي و هاي امتحاني، رشته  رشته-2ادامه جدول شماره 
   كيگروه آموزشي پزش آنها در ضرايب

كدرشته 
  امتحاني

 
هاي كارداني  نام و كد رشته امتحاني رشته

 كارداني مورد قبول  مدارك يا و
  )از راست به چپ(جدول ضرايب به ترتيب دروس مواد امتحان اختصاصي و 

 و توضيحات الزم

ــداني،     -1 ــواد دن ــل،  -2 م ــز كام ــز پارســيل،     -3    پروت ــت، -4 پروت ــز ثاب  پروت
 . اكلوژن-7 آناتومي دندان،      -6 ارتودنسي و اطفال،       -5 

ساخت پروتزهاي  105
 ). 1013 (پروتزهاي دنداني - دنداني

1 2 2 2 1 1 1 

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي از بين 
هاي  پذيرد و در دانشگاه داوطلبان مرد دانشجو مي

علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان 
زشكي، جنس پذيرش دانشجو زن و مرد آموزش پ و

 .باشد مي
 بــاكتري -3  انگــل شناســي و قــارچ شناســي،-2   بيوشــيمي و بيوشــيمي بــاليني،-1

 ايمنـي شناسـي   -5  خـون شناسـي و انتقـال خـون ،    -4شناسي و ويـروس شناسـي،    
 علوم آزمايشگاهي 110  .و سرم شناسي

 ).1025( علوم آزمايشگاهي - 

هاي   رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاهدر اين32222
 .پذيرد علوم پزشكي دانشجو مي

   نوزاد نارس، – نوزاد سالم– جنين شناسي -2 زايمان عادي و غيرعادي،  – بارداري-1
 بهداشـت مـادر و   -4راحـي درمامـايي،     و ج   داخلـي      بيـماريهاي زنـان، بيماريهـاي       -3 

 .كودك و بهداشت تنظيم خانواده
 111 

  مامايي
جنس پذيرش (

 )فقط زن
 )1026( كارداني مامايي -

3311
دانشگاه آزاد عالوه بر دانشگاههاي علوم پزشكي، در اين رشته، 

در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي نيز اسالمي 
 ضمناً .پذيرد غيربومي دانشجو ميبومي و ديگر، از بين داوطلبان 

  باشد پذيرش دانشجو فقط زن ميجنس 
 كليات -4 پزشكي،       مدارك-3 كدگذاري،     -2 اصطالحات پزشكي،     -1

 112 .  اصول بايگاني-5 پزشكي،
  

  مدارك پزشكي
 

 .)1028( مدارك پزشكي -
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي22212
 فارمـاكولوژي  -3 اصول مراقبت هاي ويژه،                  -2 اصول و روش هاي بيهوشي،             -1
 هوشبري 113 .تشريح-6فيزيولوژي،       -5شناسي،        بيماري-4،       »پايه و تخصصي«

  ،)1011( پرستاري-
  ،)1029( هوشبري-
ارزشيابي شده توسـط وزارت     «تنفس درماني  -

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر 322111  ).1031( »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي دانشگاه

اورژانـس هـاي طبـي پـيش      -3        ريـوي،  -احيـاي قلبـي    -2     آنـاتومي ،    -1
   ،    »  ترومـا -فوريـت هـاي داخلـي      –فنـي   فرآيند عمليات و اطالعات«بيمارستاني

  فيزيولوژي -5       فارماكولوژي ، -4
114 

هاي  فوريت
  *پزشكي

جنس پذيرش (
 )فقط مرد

  ،)1015( اتاق عمل-
  ،)1011( پرستاري-
  ،)1030(هاي پزشكي  فوريت-
12311 ).1029( هوشبري-

باشد و  جنس پذيرش دانشجو در اين رشته، فقط مرد مي -
براي نيمسال دوم صورت بصورت نيمه متمركز پذيرش دانشجو 

   .گيرد مي
  .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

    هاي پزشكي متمركز فوريت شرايط و ضوابط تحصيل در رشته امتحاني نيمه*  
العـالج ماننـد ديابـت، فـشار خـون، آسـم، نارسـايي كليـه،          هاي مزمن، واگير و صـعب        داشتن سالمت كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري         -1 

 نداشتن تغيير شـكل مـادرزادي يـا اكتـسابي اسـكلت             -3.  نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني      -2.  هاي پيشرفته قلبي و مانند اينها       اريبيم
نداشتن ( داشتن قدرت تكلم طبيعي -5.  نداشتن اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر-4. هاي مصنوعي ها و عدم اسـتفاده از اندام بخصـوص اندام

 داشتن آمادگي انجام تمرينات -8.  سانتي متر كمتر باشد170 قد داوطلب نبايد از -7.    داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل-6).   انلكنت زب
 تأييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه             -9.   هاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح        ورزشي و كسب مهارت   

شـدگان سـه برابـر         پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز و از بين معرفـي           -10.  نام در دانشگاه     قبولي در آزمون و به هنگام ثبت       مربوط پس از  
  .ظرفيت صورت خواهد گرفت

 فقـدان هـر      داوطلب بايد كليه شرايط و ضوابط اين دوره را داشته باشد، در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا                      :يادآوري مهم   
يك از شرايط فوق در هر مرحله از جمله هنگام ثبت نام  و يا در هر مرحله از دوره تحصيلي باعـث محروميـت داوطلـب از ثبـت نـام يـا ادامـه                                    

  . تحصيل خواهد شد
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گروه آموزشي  فني و مهندسيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته3جدول شماره   
كدرشته 

 حانيامت
 رشته امتحاني

  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 
 و توضيحات الزم

  فرسـتنده و  -5 مـدارهاي الكتريكـي،         -4 الكترونيـك،             -3  رياضـي،                 -2 انگليـسي،                 تخصـصي    زبان  -1
 . ناوبري هاي كمك  سيستم-6گيرنده،       

  الكترونيك هواپيمايي 201
2 2 3 3 3 3 

در اين رشته منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور بـا      -
شرايط و ضـوابط اختـصاصي منـدرج در همـين دفترچـه راهنمـا دانـشجو                 

 .پذيرد مي
  
  . زبان تخصصي-4حيط كار،   بهداشت م  اصول-3 مهندسي ايمني،   -2 مديريت ايمني،   -1
 كار ايمني صنعتي و محيط 202 

هـا و مؤسـسات امـوزش عـالي           در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه            2 2 2 3
 .پذيرد دانشجو مي

  
  برق 

 
هـاي    ـ ماشـين  5ــ الكترونيـك،      4 مـدارهاي الكتريكـي،      -3 ـ فيزيك الكتريـسيته و مغنـاطيس،       2     ـ رياضي،  1
 .پيچي  ـ مدارهاي فرمان و سيم8منطقي،      ـ مدار7 ـ ابزاردقيق،     6لكتريكي،    ا

   ـ الكترونيك1
      

3 2 3 4 2 0 3 0 
ــوژي الكترونيــك،   ــشگاه آزاد در رشــته مهندســي تكنول دان

هـا و مؤسـسات امـوزش         اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه      
برخـي از  پـذيرد و پـذيرش دانـشجو در       عالي دانـشجو مـي    

واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخـي   
 .گيرد غير بومي صورت ميبومي و ديگر، از بين داوطلبان 

در اين رشـته، دانـشگاه آزاد اسـالمي نيـز عـالوه بـر سـاير                  2 0 0 4 2 3 3 3 ـ قدرت2
 .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد دانشگاه

  ـ كنترل3
      

دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير         ها،    در كليه گرايش   3 0 4 2 0 3 2 3
 .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد دانشگاه

گرايش -1-4
مخابرات 

 مترو
 .پذيرد در اين گرايش، منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي 0 2 0 2 2 3 2 3

  ـ مخابرات4
 ساير -2-4

 0 0 0 2 2 3 2 3  ها گرايش
هاي شـبكه ثابـت منحـصراً دانـشگاه آزاد             سوئيچ  در گرايش 

هـاي ديگـر دانـشگاه مـذكور و سـاير        اسالمي و در  گـرايش     
 پذيرند ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

ر در اين رشـته، دانـشگاه آزاد اسـالمي نيـز عـالوه بـر سـاي                 0 0 2  2 0 3 2 3 هاي انتقال و توزيع  ـ شبكه5
 .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد دانشگاه

 ـ ارتباطات و فناوري  6
   »ICT«اطالعات

 
3 2 3 4 2 0 3 0 

ــالمي و در      ــشگاه آزاد اس ــصراً دان ــال منح ــرايش انتق در گ
هـا و    دانـشگاه مـذكور و سـاير دانـشگاه      ،هـاي ديگـر     گرايش

 .پذيرند مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي

204  
 

ــشجو  گــرايشدر ايــن   0  0  0 2 2 3 2 3   برق مترو-7 ــشگاه آزاد اســالمي دان  منحــصراً دان
 .پذيرد مي

  
 ترموديناميـك و  -5،       آئروديناميك و مكانيك پرواز -4 فيزيك،             -3 رياضي،             -2      ، انگليسي   تخصصي زبان   -1

 تعمير و نگهداري هواپيما 205 .هاي هواپيما  سيستم-7،       استاتيك و مقاومت مصالح-6   ،   موتورهاي حرارتي
 )جنس پذيرش فقط مرد( 

2 2 2 3 3 3 3 
در اين رشته منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور بـا     -

شرايط و ضـوابط اختـصاصي منـدرج در همـين دفترچـه راهنمـا دانـشجو               
 . باشد پذيرد و جنس پذيرش دانشجو فقط مرد مي مي

  .هيدرولوژي و آمار -4 هيدروژئولوژي،       -3،       هيدروليك -2       رياضيات ، -1  آبتكنولوژي
هاي زير زميني  آب-1  219  .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي  1  1  1  1 
هاي سطحي  آب-2   .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي  1  1  1  1 

هاي  سيستم -5  ،      اصول ناوبري هواپيما-4    هاي ارتباطي هواپيما ،     سيستم-3    آالت دقيق هواپيما، -2   ، الكتريك هواپيما -1
 تكنولوژي اويونيك 220 .2 و 1 الكترونيك -7،       رادار و كاربرد آن در هواپيما-6،      كنترل اتوماتيك

)جنس پذيرش فقط مرد(  
 و جنس پـذيرش  پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي      1  1  1  1  1  1  1

 .مي باشد مرد دانشجو فقط
نامـه عالئـم     آيـين -4 مقررات عمومي حركت،      -3  شناسايي واگن،      -2آهن،          شناخت و اطالعات عمومي راه      -1

آهن برداري راه تكنولوژي بهره 221 .  انبارداري و تخليه و بارگيري-6  تعرفه داخلي،     -5     الكتريكي،   
  .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي  3  2  2  2  2  3
گيـري     انـدازه  -5       انتقـال حـرارت،      -4هـاي الكتريكـي،                  مباني ماشين  -3،              ترموديناميك -2     رياضيات ،  -1

برداري نيروگاه تكنولوژي بهره 222  . مكانيك سياالت-6الكتريكي و غير الكتريكي،            
  .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي 3 3 3  3  3  2
ريـزي حمـل و نقـل و      مباني برنامـه -3 هاي حمل و نقل شهري،       آشنايي با سيستم-2      ، مباني مهندسي ترافيك  -1

تكنولوژي حمل و نقل و  223      .زبان تخصصي -5       . مديريت حمل و نقل و كنترل ترافيك شهري-4ترافيك شهري،      
 .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي 2  2  3  3  3 ترافيك شهري

 .ها تأسيسات و تجهيزات ايمني  راه -5،      سازي  راه-4ي راه،       نگهدار-3،      ابنيه فني -2      رياضيات ، -1
  .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي  1  1  1  1  1 تكنولوژي راهداري 224

يزات ايمني  تأسيسات و تجه -5،       اصول راهسازي-4 تعمير و نگهداري راه،      -3،    ابنيه فني -2 رياضيات ، -1
 تكنولوژي راهسازي 225 .ها راه
  .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي  2  3  2  3  2
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 گروه آموزشي  فني و مهندسيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته3ادامه جدول شماره 
كدرشته 
  )از راست به چپ( ترتيب دروس در هر گرايش مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
  
زبـان   -5،           مـدارهاي ديجيتـال    -4،          ) سرور -كاربر( سيستم عامل    -3     هاي كامپيوتري،   شبكه -2   رياضيات ،    -1

 226 .تخصصي  انگليسي
تكنولوژي فناوري اطالعات 

 .پذيرد  آزاد اسالمي دانشجو ميدر اين رشته منحصراً دانشگاه  1  1  1  1  1 رسانه
  
 مـدارهاي  -6،      الكترونيـك  -5،       سيگنال ويـدئوي آنـالوگ  -4 آكوستيك،          -3 فيزيك،             -2      ، رياضيات -1

 تكنولوژي فني رسانه 227 . زبان تخصصي انگليسي-7،      الكتريكي
 .پذيرد مي دانشجو ميدر اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسال  1  1  1  1  1  1  1
  
،  ارتعاشـات  -5،           ترموديناميك -4 مكانيك سياالت،                -3 استاتيك و مقاومت مصالح،                -2  ،     رياضي عمومي  -1
 228 .ريزي تعميرات و نگهداري  برنامه-7،         خواص مواد-6

تكنولوژي مراقبت و نگهداري 
 مكانيك نيروگاه

  .پذيرد  اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ميدر  2  1  2  2  2  2  2
مدارهاي  -5،       الكترونيك-4 تحليل مدارهاي الكتريكي،     -3،        فيزيك الكتريسيته و مغناطيس    -2    رياضيات ،  -1

 229 .)ديكاربر( الكترونيك صنعتي -6،      منطقي
تكنولوژي مواد صنعت 

اي هسته  
)جنس پذيرش فقط مرد( پـذيرد و جـنس    در اين رشته منحصراً دانـشگاه آزاد اسـالمي دانـشجو مـي             4  3  4  4  2  2 

 .باشد پذيرش دانشجو فقط مرد مي
  
وتورهـاي   م -4،          2 موتورهـاي پيـستوني      -3،          )2 و   1 (هاي هواپيمـا    سيستم -2    آيروديناميك و مكانيك پرواز ،     -1

 230 . الكتريك هواپيما-6،      آالت دقيق هواپيما -5،      2توربيني 
 تكنولوژي هواپيما

 
)جنس پذيرش فقط مرد( پـذيرد و جـنس    در اين رشته منحصراً دانـشگاه آزاد اسـالمي دانـشجو مـي             1  1  1  1  1  1 

 .باشد پذيرش دانشجو فقط مرد مي

  ساخت و توليد
 

  
ــتاتيك-2 رياضــي، -1 ــصالح،   اس ــت م ــم -3 و مقاوم ــواد،   عل ــزار   مج-4م ــصاصي ماشــين اب ــه دروس اخت ــامل (موع ش

 مجموعـه دروس اختـصاصي      -5،  )هـاي ابـزار    ، رسم فني ، ماشـين     بند   ، قيدو گيري دقيق    كنترل عددي ، اندازه    هاي ماشين
 مجموعه -6، )و بند ، طراحي قالب ، نقشه كشي صنعتي ، گرافيك         ، قيد شامل اجزاء ماشين  (طراحي و نقشه كشي صنعتي      

ــ مجموعـه   7، )و بند ، طراحي قالب ، رسم فني گيري دقيق ، قيد شامل اجزاء ماشين ، اندازه  (قالبسازي  دروس اختصاصي   
هـاي    هاي فلزي ، تست     ساخته  شامل تكنولوژي جوشكاري، تكنولوژي برش و تغيير شكل نيم        (دروس اختصاصي جوشكاري    

 ).فني ژي جوش ، رسمرمخرب و غيرمخرب ، متالو
 

  ـ  ماشين ابزار1
 

ها و    ساير دانشگاه نيز عالوه بر    ، دانشگاه آزاد اسالمي     گرايشدر اين    0 0 0 5 3 3 3
 .پذيرد ميمؤسسات اموزش عالي دانشجو 

  كشي ـ طراحي و نقشه2
ها و    در اين گرايش، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           0 0 5 0 3 3 3 صنعتي

 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي
     
  ـ قالبسازي3
 

ها و    در اين گرايش، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           0 5 0 0 3 3 3
 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

206 
 

  
   جوشكاري-4
 

ها و    در اين گرايش، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           4 0 0 0 3 3 3
 .ذيردپ مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

 تاريخ معماري و -4    مباني نظري معماري،-3   مباحث عمومي شهرسازي ايران، -2   زبان تخصصي انگليسي، -1
   2 2 1 1 شهرسازي 217 شهرسازي،

 كني، خشك  حفاظت چوب و چوب-4  خواص فيزيكي و مكانيكي چوب،   -3 استاتيك و مقاومت مصالح،   -2 رياضي،  -1
  صنايع چوب و كاغذ 207 . هاي چوبي  ماشين آالت سازه-5

ها و مؤسسات اموزش  در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 3 3 3 2 3 )هاي چوبي گرايش سازه(
 .پذيرد عالي دانشجو مي

 مجموعه دروس اختصاصي -5 مكانيك سياالت،    انتقال حرارت و-4 شيمي آلي،    -3      شيمي فيزيك،-2 رياضي،   -1
 ) صنايع شيميايي، عمليات واحد–شامل موازنه انرژي و مواد (

208 

  
  صنايع شيميايي

  
 

3 2 2 2 4 
ها و مؤسسات اموزش      در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه          

پـذيرش دانـشجو در برخـي از واحـدهاي دانـشگاه       ضـمناً   . عالي دانشجو مي پذيرد   
غير بـومي   بومي و   ذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان             م

 .گيرد صورت مي
 تكنولوژي پخت و -4  تكنولوژي محصوالت مياني،      -3 تكنولوژي اختالط،      -2 مواد اوليه صنعت الستيك،       -1

  صنايع الستيك 231 . زبان تخصصي-5 آزمون،
)جنس پذيرش فقط مرد( پـذيرد و جـنس پـذيرش         در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانـشجو مـي            2  3  2  2  3 

  .باشد مي مرد دانشجو فقط
 رنگرزي كاالي -5 ريسندگي الياف بلند،   -4،    )تاري و پودي( بافندگي-3 علوم الياف،   -2 رياضي عمومي،   -1

 كميل و چاپ كاالي نساجي     ت-6،   ) مصنوعي-طبيعي (نساجي
 صنايع نساجي 218

3 3 3 2 3 2 
در اين رشته، دانشگاه آزاد اسـالمي از بـين داوطلبـان زن و مـرد دانـشجو                  

ها و مؤسسات امـوزش عـالي جـنس پـذيرش             پذيرد و در  ساير دانشگاه      مي
 .باشد دانشجو فقط مرد مي
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 گروه آموزشي  فني و مهندسيرايب آنها در هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ض  ـ رشته3ادامه جدول شماره 
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

مل تكنولوژي شا(ـ مجموعه دروس اختصاصي 4برداري،     ـ نقشه3ـ استاتيك و مقاومت مصالح،    2ـ رياضي،    1 عمران
.    هيدرولوژي و آمار-6،       )و رسوب( هيدروليك-5،     )هاي فلزي و بتني بندي و آرماتور ـ مكانيك خاك ـ سازه قالب

ها و مؤسسات  ساير دانشگاهنيز عالوه بر دانشگاه آزاد اسالمي در اين گرايش  0 0 4 2 3 3  ساختمان-1
 .پذيرد ژي ساختمان دانشجو ميآموزش عالي براي عنوان مهندسي تكنولو

  0 0 4 2 3 3  عمران- عمران-2

ها و مؤسسات  در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 0 4 2 3 3  آب و فاضالب- عمران-3
 .پذيرد آموزش عالي دانشجو مي

209 

 نگهداري و  - عمران-4
برداري سد و شبكه بهره   .پذيرد  منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ميگرايشن در اي 1 1  0  0  1  1 

  
  كامپيوتر

 

شامل (افزار     دروس تخصصي نرم   - 5 برنامه سازي كامپيوتر،         - 4 مدار منطقي،    - 3 زبان تخصصي،    - 2و آمار،        رياضي   -1
  -شامل معماري كـامپيوتر  (افزار   دروس تخصصي سخت- 6، )ها  ساختمان داده- ذخيره و بازيابي اطالعات    -سيستم عامل   

 ).  مدارهاي الكترونيكي   تحليل-تحليل مدارهاي الكتريكي 

  افزار ـ نرم1
 3 1 2 4 5 0 

در اين رشته، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي براي دوره روزانه از بـين فرهنگيـان                
 دوره  و پرورش بومي استان تهران و  بـراي         آموزش شاغل رسمي و يا پيماني وزارت     

هـا و مؤسـسات       شبانه از بين داوطلبان آزاد و دانشگاه آزاد اسالمي و سـاير دانـشگاه             
پـذيرش دانـشجو در      ضـمناً    .پذيرنـد   آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد دانشجو مي       

برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگـر، از                
 .گيرد  صورت مييبومي و غيربومبين داوطلبان 

210 

  افزار ـ سخت2
 يافزار هاي سخت  سيستم-3

  رايانه
 

، منحـصراً      رايانـه  يافـزار   هـاي سـخت     در رشته مهندسي تكنولوژي سيستم     5 0 2 4 1 3
 پذيرد دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي

 مواد
  ســراميك فيزيكــي، -5افي،  عمليــات حرارتــي و متــالوگر  -4 متــالورژي فيزيكــي،   -3 فيزيــك حــرارت،  -2 رياضــي، -1
 مـصالح ذوب و قالـب       -گري   اصول ريخته  -گري آلياژهاي آهني و غيرآهني      شامل ريخته ( مجموعه دروس اختصاصي متالورژي      -6 

 ).  تكنولوژي مواد ديرگداز- لعاب و دكوراسيون-شامل تجزيه( مجموعه دروس اختصاصي سراميك صنعتي -7،  )گيري
  )ذوب فلزات ( متالورژي-1
 0 4 0 2 2 0 3 )جنس پذيرش فقط مرد(

هـا و   در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر سـاير دانـشگاه    
پذيرد و جنس پـذيرش دانـشجو         مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي    

 .باشد فقط مرد مي
211 

    سراميك صنعتي-2
 . باشد رد ميدر اين رشته، جنس پذيرش دانشجو فقط م 4 0 4 0 0 2 3 )جنس پذيرش فقط مرد(

  
ناوبري   مقررات-5هاي كنترل پرواز،    قوانين هوانوردي و تكنيك-4 فيزيك، -3 رياضي،  – 2 زبان تخصصي انگليسي،  -1

  مراقبت پرواز 212 . هوايي
 )جنس پذيرش فقط مرد(

2 1 1 3 3 
  در اين رشته منحـصراً مركـز آمـوزش عـالي هوانـوردي و فرودگـاهي كـشور                   -متمركز    نيمه

پـذيرد و جـنس       شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در همين دفترچه راهنما دانشجو مـي            با
 . باشد پذيرش دانشجو فقط مرد مي

 مجموعه دروس اختصاصي - 5 كاني شناسي و سنگ شناسي،    -4 شيمي،   -3 فيزيك مكانيك،     -2 رياضي،   -1
 ).  استخراج ـ روشهاي اكتشاف وشهايشامل باربري ـ نگهداري ـ تهويه ـ ر(معدن 

 معدن  213
3 2 2 3 5 

مهندسي تكنولـوژي اسـتخراج معـادن زيرزمينـي  و           رشته   عنوانراي  دانشگاه آزاد اسالمي ب   
 كـاربردي   -ها و مؤسسات اموزش عالي براي عناوين كارشناسي ناپيوسته علمي           ساير دانشگاه 

كـاربردي مهندسـي معـدن و     - استخراج معدن، كارشناسي ناپيوسته علمي-مهندسي معدن 
 .پذيرند مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني دانشجو مي

 معماري
شامل عناصر و جزئيات ساختمان، تنظـيم شـرايط محيطـي ـ شـناخت مـواد و       (  فن ساختماني -2 و هندسه،    رياضي-1

شامل مبـاني نظـري و معمـاري ـ     (تئوري معماري  ـ مباني نظري و  3، )مصالح ـ متره و برآورد ـ ترسيمات فني  ـ ايستايي 
 214 ).تاريخ معماري ـ پرسپكتيو

ها و مؤسسات اموزش عـالي دانـشجو    در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه   2 2 3  كاربردي معماري- علمي
 . پذيرد مي

  
  مكانيك

 

 دروس تخصـصي تأسيـسات      -5حـرارت،     انتقـال  -4 استاتيك و مقاومت مـصالح،         -3 ترموديناميك و مكانيك سياالت،          -2 رياضي،   -1
ــا آب وهــواي گــرم  (حرارتــي و برودتــي  ــه –شــامل حــرارت مركــزي ب ــستاني    مطبــوع   تهوي  ،) تأسيــسات  هــاي كنتــرل  سيــستم–تاب

 ، ) و بدنــه  شاســي–رســاني   ســوخت– بــرق خــودرو – انتقــال قــدرت –شــامل مولــد قــدرت (تخصــصي مكانيــك خــودرو   دروس-6 
  .سازي هاي راه  ماشين-8 هيدروليك،   -7 

 تأسيسات حرارتي و -1
هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه            0 0 0 4 2 0 2 3 برودتي

 . پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

هـا و     ه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه        در اين رشته، دانشگا    0 0 4 0 0 3 3 3  مكانيك خودرو-2
 . پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

215 

هاي   تكنولوژي مكانيك ماشين-3
 .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي 4 4 0 0 0  3 3  2 راهسازي و راهداري

 -سازي ـ محوطه4 مكانيك خاك و تكنولوژي بتن،    -شناسي و مصالح ساختماني ـ زمين3  ـ فيزيك،    2ـ رياضي،      1
  مهندسي اجرائي عمران 232 .   2 و 1 ايستايي -6،       )كارگاهي، ساختماني و راهسازي(آالت  ماشين-5،     كشي ساختمان نقشه برداري و نقشه

ها و مؤسسات     گاهدر اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانش            3  1  3  2  2  3
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

 .  برداري  عمومي  نقشه-4         اطالعات عمومي ژئودزي و فتوگرامتري،- 3 فيزيك نور،       -2        رياضي،-1
 عـالي دانـشجو     ها و مؤسـسات امـوزش       در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           4 3 2 3 برداري  نقشه 216

 . پذيرد مي
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هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي  رشته-4جدول شماره   
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
. نقشه برداري و تسطيح-5 زهكشي كاربردي،    4 آبياري،   - 3 هيدروليك مقدماتي،   - 2 رياضيات،   - 1  

*بياريآ 301 هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانـشگاه               2 3 3 2 2 
 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

  بيولــوژي حيوانــات شــكاري، -3 و حمايــت محــيط زيــست،    شــناخت-2عمــومي،    شناســي   گيــاه-1 محيط زيست
 .ها هاي ملي، جنگلي و پرديس  پارك-5 اكولوژي حيات وحش،    -4  

 302  2 2 2 3 3   آلودگي محيط زيست-1

 2 2 2 3 3  محيط زيست-2
 دانــشگاه آزاد اســالمي نيــز عــالوه بــر ســاير گــرايش محــيط زيــست،در 

پـذيرش   ضـمناً    .پـذيرد    دانـشجو مـي    ها و مؤسسات اموزش عـالي       دانشگاه
دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بـومي و در              

 .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميبرخي ديگر، از بين داوطلبان 
بيابـان،   بـرداري از منـابع آب در         بهـره  -3  زدايي و كنترل آن،        بيابان -2هاي احياء با پوشش گياهي،             روش -1
  برداري از مناطق بياباني احياء و بهره 303 .هاي مناطق خشك و بياباني برداري از خاك  بهره-5هاي احياء شده بياباني،     برداري و حفاظت عرصه  بهره-4

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي  2  2  2  2  3
ــست،     -1 ــيط زي ــاي مح ــيط  بهداشــت -2 آلودگيه ــت از مح ــول حفاظ ــست،   و اص ــست -3  زي  زي

 .   عمومي  شيمي-4شناسي عمومي و اكولوژي،       
 بازيافت 315

هـا و مؤسـسات    در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه           2 2 3 3
 . پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

 صـــول ژنتيـــك و اصـــالح نـــژاد اســـب ، ا-3 پـــرورش و نگهـــداري اســـب،  -2 تغذيـــه اســـب ،  -1
 پرورش اسب 316 .    اصول بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي اسب-4 

1 1 1 1  
هـاي زنبـور       آفـات و بيمـاري     -3،           پرورش ملكه و اصالح نژاد زنبور عـسل        -2 پرورش زنبور عسل،           -1

 ابـزار و    -7 شناسي كـشاورزي،                  ره حش -6شناسي عمومي،      گياه -5 محصوالت زنبور عسل،       -4عسل،    
 پرورش زنبور عسل 317 .وسايل زنبورداري

در ايــن رشــته منحــصراً دانــشگاه آزاد اســالمي دانــشجو  4 3 3 4 4 4 4
 .پذيرد مي

 پـرورش مـرغ گوشـتي و        -3هاي طيـور،          اصـول بهـداشت، پيشگيري و بيمـاري     - 2  تغذيه طيـور،        -1
 پرورش طيور 304 .اردك و  غاز  مادر، بوقلمون،  پرورش مرغ-4 تخمگذار،   

هـا و مؤسـسات    در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه           4 4 3 3
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

ــاوميش، -1 ــاو و گ ــه گ ــاري  -2        تغذي ــشگيري و بيم ــت، پي ــول بهداش ــاوميش،    اص ــاو و گ ــاي گ ه
 گاو و گاوميش پرورش 305 . پرورش و پرواربندي گاو و گاوميش-4،       شيري ورش گاو پر-3

ها و مؤسسات  در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 4 4 3 3
.پذيرد اموزش عالي دانشجو مي  

فيزيولـوژي دام،    و تـشريح – 3داري و مرغداري،       گوسفند شامل گاوداري،  دامپروري - 2 ،       شيمي -1
  **توليدات دامي  306 . خوراك و خوراك دادن دام- 5 و بهداشت دام،        ميكروبيولوژي-4 

هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانـشگاه               2 2 2 5 1
 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

  توليدات گياهي
 

و خاكـشناسي،    آبيـاري  -5 باغبـاني،              -4،               زراعت -3،              يمي   ش -2شناسي عمومي،                گياه -1
 .هاي كشاورزي  ماشين-7  پزشكي،         گياه-6

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير             2 2 2 2 2 1 1  ) زراعت-باغباني( توليدات گياهي-1
 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

 توليد و بهره برداري از   گياهان دارويـي           -2
در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير             2 2 2 2 2 1 1 و معطر  

 .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد دانشگاه
 سـاير   در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر          2 2 2 2 2 1 1  مديريت تلفيقي آفات-3

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

307 

  2 2 2 2 2 1 1  توليد و پرورش گل و  گياهان زينتي-4

گيري جنگل،     اندازه و ـ آمار4 كاربردي،     ـ جنگل شناسي3ها،    ها و درختچه ـ درخت2ـ رياضيات،   1 جنگلداري
 .  جنگلداري مقدماتي-5 

هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانـشگاه               2 3 2 3 2   جنگلداري-ابع طبيعي مهندسي من-1
 308 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

ــي-2 ــامع   - علم ــداري ج ــاربردي جنگل  ك
 .پذيرد در اين رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي 2 3 2 3 2  )اگروفارستري(

  
 شيالت

 غــذا و -4 تكثيــر و پــرورش آبزيــان،     -3 بيولــوژي و شــناخت ســاير آبزيــان،   -2شناســي،    مــاهي-1
 .تغذيه در پرورش آبزيان

هـا و مؤسـسات       در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه            3 4 2 3   تكثير و پرورش آبزيان-1
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

هـا و مؤسـسات       در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانـشگاه            3 4 2 3  شيالت-2
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

  3 4 2 3 برداري آبزيان بهره و  صيد-3

309 

  3 4 2 3  فرآوري محصوالت شيالتي-4
 بيــولوژي چـوب و اصـول چـوب شـناسي،  - 3 اصــول حفـاظـت چـوب،     -2،      1 رياضـيات-1
 شناسي و صنايع چوب چوب 310 .       جنگل كاري-6 تبديل شيميايي چوب،      -5 تبديل مكانيكي چوب،      -4
هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           1 1 1 1 1 1

 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي
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  هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي  ه رشت-4ادامه جدول شماره 
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

 تكنولوژي  -4كشي،       طراحي و نقشه   -3شناسي،       اصول چوب  -2ك و مقاومت مصالح،      استاتي -1
 خـشك كـردن و      -6 خـواص فيزيكـي و مكـانيكي چـوب،                     -5آالت صنايع چوب،                  ماشين

 318  .    صنايع تبديل مكانيكي و شيميايي چوب-7نگهداري چوب،      
  صنايع -تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ

  چوب
د اسـالمي دانـشجو     در اين رشته منحصراً دانـشگاه آزا        4  4  4  3  4  4  3

 .پذيرد مي
 ميكروبيولــوژي -4 شــيمي و تجزيــه مــواد غــذايي،       -3فيزيــك،       -2 رياضــيات،      -1

 علوم و صنايع غذايي  311 .  اصول نگهداري وتكنولوژي محصوالت غذايي -5موادغذايي،     
هـا و   انشگاهدر اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير د    4 2 3 1 2

 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي
پزشـكي    گيـاه -4پزشكي گياهان زراعي،    گياه-3 عوامل بيماريزاي گياهي،     -2 حشره شناسي،  -1

پزشـكي سـبزي و     گيـاه -6     پزشكي محـصوالت انبـاري و خـانگي،      گياه-5     گياهان باغي، 
 جانوران زيان آور در كشاورزي ، -8تان غير مثمر و زينتي،                  پزشكي درخ    گياه -7صيفي،            

 پزشكي گياه 312 .  زبان انگليسي-10 سم شناسي،    -9

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

در ايــن رشــته، دانــشگاه آزاد 
اسالمي نيـز عـالوه بـر سـاير         

ها و مؤسسات اموزش      دانشگاه
 .پذيرد عالي دانشجو مي

  سـاختمان و طرزكـار موتـور،   - 4 كـشاورزي،    هـاي   ـ ماشـين  3 رسم فنـي،    -2ت،   رياضيا-1
 ***هاي كشاورزي  ماشين 313 .  شناخت و كاربرد تراكتور-5

ها   در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           2 2 4 1 3
 .پذيرد و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

   اصــول- 5،        داري  مرتــع- 4،   زمــين شناســي- 3وخــاك،   آب ظــتـــ حفا 2 رياضــيات، - 1
 .خشك مناطق نيمه  در  آبخيزداري 

314 

  
  مرتع و آبخيزداري

  
 

ها   در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه           3 3 2 2 2
 .پذيرد و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

  
 واحد دروس كمبود دوره كارداني تكنولوژي آبياري را بـا           24ي در آزمون ورودي، حداقل      كاردانهاي امور فني كشاورزي الزم است پس از قبول         *

  .آموزشي مربوط با موفقيت بگذرانند نظر گروه
ا بـا   ر  دامي  توليدات  تكنولوژي  كارداني  كمبود دوره  واحد دروس10   حداقل  ورودي  در آزمون  از قبولي  پس  است   الزم   امور دامي   هاي  كاردان **

  . بگذرانند مربوط با موفقيت  آموزشي  نظر گروه
   تكنولـوژي    كـارداني    كمبـود دوره     واحـد دروس   17   حـداقل   رودي و   درآزمـون    از قبـولي     پـس    اسـت    الزم   كـشاورزي    امور فني   هاي كاردان***

 . بگذرانند  مربوط با موفقيت  آموزشي  را با نظرگروه  كشاورزي هاي ماشين
  

  موزشي علوم پايه  آگروههاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته5اره جدول شم
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
 آمار و - 3،    1گيري  ري، رگرسيون و نمونههاي آما   روش-2،     2 و 1 رياضيات عمومي -1

 آمار 401 .احتمال مقدماتي، احتمال و كاربرد آن
ها و  در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 4 3 3

 .مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد
 . آمار و احتمال-3    هندسه،  -2  رياضي عمومي و معادالت ديفرانسيل،     -1

 آموزش رياضي  402
4 3 3 

 پذيرش دانشجو در برخـي از واحـدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمي از بـين                 -
 بـومي و غيربـومي    داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بـين داوطلبـان            

  .گيرد صورت مي
 پذيرش دانشجو براي مراكز تربيت معلم از بين فرهنگيان شاغل رسمي            -

صرفاً بومي اسـتاني براسـاس محـل        (رورشو پ  آموزش و يا پيماني وزارت   
و بـراي دانـشگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـائي از بـين                ) اقامت داوطلبـان  

و پـرورش كليـه      آمـوزش  فرهنگيان شـاغل رسـمي و يـا پيمـاني وزارت          
 .گيرد ها صورت مي استان
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    علوم انساني شي گروه آموزهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته6جدول شماره 
  

كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
نظري كارگاه عمومي صنعت   مباحث-2،     برق و مكانيك-» 1« مباحث نظري كارگاه عمومي صنعت -1
 آموزش حرفه و فن 501 .نظري كارگاه خدمات  مباحث-4نظري كارگاه كشاورزي ،     مباحث-3ساختمان،    چوب و -» 2«

3 3  3 3 
ــاني وزارت   - ــا پيم ــمي و ي ــاغل رس ــان ش ــژه فرهنگي ــوزش وي ــرورش  آم و پ
  )صرفاً بومي استاني براساس محل اقامت داوطلبان(
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت و ( اصول عقايد-3 آموزش زبان عربي،    -2ـ آشنايي با علوم قرآني،     1
 .منطق و  فلسفه-4،      )واليت 

502 
  

  و عربي آموزش ديني 
 2 3 3 2 

 پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي              -
  .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميو در برخي ديگر، از بين داوطلبان 

 غيـر انتفـاعي از بـين        - پذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غيـر دولتـي          -
  گيرد، داوطلبان آزاد صورت مي

 پذيرش دانشجو براي براي مراكز تربيت معلم از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يـا              -
امــت صــرفاً بــومي اســتاني براســاس محــل اق(و پــرورش آمــوزش پيمــاني وزارت

و براي دانشگاه تربيت دبيـر شـهيد رجـائي از بـين فرهنگيـان شـاغل                 ) داوطلبان
 . گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان آموزش رسمي و يا پيماني وزارت

ــايي،       -1 ــشاوره و راهنم ــون م ــشناسي-2 اصــول و فن ــد  روان ــومي،  -3،     2و1 رش ــشناسي عم  روان
 .تربيتي  روانشناسي-4

 آموزش راهنمايي و مشاوره 503
4 2 2 3 

در اين رشته، پذيرش دانشجو براي دانـشگاه آزاد اسـالمي از بـين داوطلبـان آزاد و                  
و  آموزش براي مراكز تربيت معلم از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت            

 .يردگ صورت مي) صرفاً بومي استاني براساس محل اقامت داوطلبان(پرورش 
ــان،  -1 ــب و واژگ ــارش،   -2 درك مطل ــتور و نگ ــان-3 دس ــات زب ــي،      كلي ــدريس و   روش-4شناس ت

  .ارزشيابي زبان

405 
  

  آموزش زبان انگليسي 
 3 3 2 2 

در ايــن رشــته، پــذيرش دانــشجو بــراي دانــشگاه آزاد اســالمي از بــين داوطلبــان  
ل رســمي و يــا پيمــاني آزاد و بــراي مراكــز تربيــت معلــم از بــين فرهنگيــان شــاغ

ــرورش  آمـــوزش وزارت ــتاني براســـاس محـــل اقامـــت  (و پـ ــومي اسـ ــرفاً بـ صـ
ضـمناً دانـشگاه آزاد اسـالمي، در برخـي از واحـدها      . گيـرد  صـورت مـي  ) داوطلبـان 

از بــين داوطلبــان بــومي و در برخــي ديگــر، از بــين داوطلبــان بــومي و غيربــومي 
 .پذيرد دانشجو مي

 . صرف و نحو عربي-4 دستور زبان فارسي،     -3 تاريخ ادبيات،     -2 صناعات ادبي،    -1 ادبيات فارسي  زبان و

ــا پيمــاني وزارت  2 2 2 2 ادبيات فارسي   آموزش زبان و-1 ــان شــاغل رســمي و ي ــژه فرهنگي ــرورش  آمــوزش وي صــرفاً (و پ
 505 )بومي استاني براساس محل اقامت داوطلبان

 2 2 2 2 ارسي ادبيات ف  تربيت معلم زبان و-2
در اين رشته، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين  فرهنگيان شاغل رسمي و يا             

ها و دانشگاه آزاد اسـالمي در برخـي از            و پرورش كليه استان    آموزش پيماني وزارت 
 بـومي و غيربـومي    واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان             

 . پذيرند دانشجو مي
 - جانورشناسـي - ملكـولي -سـلولي «شناسي  زيست-3 فيزيك و آزمايشگاه،      -2 شيمي عمومي،         -1

 .شناسي  زمين-4،       »گياه شناسي

 آموزش علوم تجربي 506
3 3 3 2 

 پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبـان              -
  .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين دا

 پذيرش دانشجو براي براي مراكز تربيت معلم از بين فرهنگيان شاغل رسمي             -
صرفاً بومي استاني براساس محل اقامـت       (و پرورش  آموزش و يا پيماني وزارت   

 .گيرد صورت مي) داوطلبان
 روانشناسي -4       روانشناسي عمومي،  -3        روانشناسي رشد،-2 روانشناسي كودكان استثنائي،   -1

 .تربيتي
 آموزش كودكان استثنائي  507

3 2 2 2 
ــاني وزارت   - ــا پيم ــمي و ي ــاغل رس ــان ش ــژه فرهنگي ــوزش وي ــرورش  آم و پ
  )صرفاً بومي استاني براساس محل اقامت داوطلبان(
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

  2 و 1عمومي    جغرافياي - 4  تاريخ تحليلي اسالم، -3  تاريخ معاصر ايران،-2 شناسي،   مباني جامعه-1

508 
  

  ت اجتماعيآموزش مطالعا
 3 3 3 3 

در اين رشته، پذيرش دانشجو براي مراكز تربيت معلم از بـين فرهنگيـان شـاغل                 -
اقامت صرفاً بومي استاني براساس محل      (و پرورش  آموزش رسمي و يا پيماني وزارت    

و براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين فرهنگيان شاغل رسـمي             ) داوطلبان
  .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان آموزش و يا پيماني وزارت

  .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-
 .  روانشناسي تربيتي-3    ني آموزش وپرورش، اصول و مبا-2     روش تدريس فارسي، -1

 آموزش و پرورش ابتدائي 509
2 2 3 

 پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و               -
  .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميدر برخي ديگر، از بين داوطلبان 

 يـا    پذيرش دانشجو براي براي مراكز تربيت معلم از بين فرهنگيان شـاغل رسـمي و               -
) صرفاً بومي استاني براساس محل اقامت داوطلبـان       (و پرورش  آموزش پيماني وزارت 

 .گيرد صورت مي
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       علوم انساني گروه آموزشيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته6ادامه جدول شماره 
كدرشته 
  )از راست به چپ(به ترتيب دروس در هر گرايش مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
 . رشد  روانشناسي-4  روانشناسي تربيتي،   -3 اصول عقايد،    -2 آشنايي با علوم قرآني،    -1

 2 2 2 3 تربيت مربي امور تربيتي 510

در اين رشته، پذيرش دانشجو براي مراكز تربيت معلم از بـين فرهنگيـان شـاغل              -
صـرفاً بـومي اسـتاني براسـاس محـل       (و پـرورش   آموزش رسمي و يا پيماني وزارت    

، براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين فرهنگيـان شـاغل             )اقامت داوطلبان 
ها و    ها و براي ساير دانشگاه      و پرورش كليه استان    آموزش رسمي و يا پيماني وزارت    

  . گيرد رت ميمؤسسات آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد صو
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

  ـ هنـر و تمـدن ايـران پـيش از اسـالم و دوره اسـالمي،        2هـاي آن،     شناسـي و روش  شناسي ـ مردم   ـ باستان 1
 شناسي باستان 511 . ـ خط و كتابت3

هــا و مؤســسات  انــشگاهدر ايـن رشــته، دانــشگاه آزاد اســالمي نيــز عـالوه بــر ســاير د   2 4 3
  .پذيرد عالي دانشجو مي اموزش

  
  تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 مبـاني   -4 بـدني،   گيـري در تربيـت      جش و انـدازه    سـن  -3ورزشـي،     فيزيولوژي -2 آناتومي و فيزيولوژي انساني،    -1
هـاي جـسماني و      پزشكي، قابليـت     آزمون عملي شامل معاينات      -6 آموزش تربيت بدني،    هاي   روش -5،    بدني  تربيت
 .هاي ورزشي مهارت

گرايش «رزشيو  تربيت بدني و علوم -1
 1 1 1 1 1 1 »مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

به صورت  مي  دانشگاه آزاد اسال  در اين گرايش، پذيرش دانشجو براي        -
  . گيرد متمركز  و بدون آزمون عملي صورت مي

 پذيرش دانشجو بـراي سـاير دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي                -
  .زمون عملي خواهد بودآمتمركز و انجام  صورت نيمه به

 1 1 1 1 1 1   تربيت بدني و علوم ورزشي-2

بـراي  ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي گرايش در اين    -نيمه متمركز   
و  آموزش دوره روزانه از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت       

پرورش بومي استان تهران و  براي دوره شبانه از بين داوطلبـان آزاد و               
ها و مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد دانـشجو         ساير دانشگاه 

 .پذيرند مي
 . گيرد ش دانشجو به روش نيمه متمركز صورت مي پذيرگرايشدر اين  1 1 1 1 1 1   مربيگري ورزش-3

512 

  0 1 1 1 1 1   تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي-4
پـذيرد و    منحـصراً دانـشگاه آزاد اسـالمي دانـشجو مـي     گـرايش در اين  

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبـان       
 صـورت   ي و غيربـومي   بـوم بومي و در برخي ديگـر، از بـين داوطلبـان            

ضمناً پذيرش دانشجو بـه صـورت متمركـز  و بـدون آزمـون                .گيرد  مي
 .عملي خواهد بود

 تعليم -4، »نبوت، معاد، عدل، امامت و واليت توحيد،«عقايد  اصول–3 تفسير،-2 آشنايي با علوم قرآني، -1
 513 . موزش زبان عربيآ-5وتربيت اسالمي،  

  
  تربيت معلم قرآن كريم

   
  )جنس پذيرش فقط زن (
 

  .باشد در اين رشته، جنس پذيرش دانشجو فقط زن مي - 3 3 2 3 3
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

 حسابداري
اختصاصي حسابداري شامل   دروس-5 اقتصاد،  -4 حسابرسي،-3 حسـابداري صـنعتي،-2وآمــار،   رياضـي -1

هاي  حسابداري شركت( اصول حسابداري -7 ،    2 و 1 حسابداري صنعتي -6حسابداري مالي،   ها ـ  حسابداري شركت
روان شناسي تربيتي، كليات روش ها و فنون ( دروس تربيتي -9 زبان انگليسي،    -8،   ) و حسابداري مالي2 و 1

 ).گيري پيشرفت تحصيلي تدريس، طراحي توليد و كاربرد مواد آموزشي، سنجش و اندازه

 0 0 0 0 4 2 2 2 3   كاربردي حسابداري- علمي-1

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه        
ها و مؤسسات اموزش عـالي        بر ساير دانشگاه  

ضمناً پذيرش دانشجو در    . دانشجو مي پذيرد  
برخي از واحدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمي از         
بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين         

 .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميان داوطلب

514 

در اين رشـته منحـصراً دانـشگاه آزاد اسـالمي            3 2 4 3  0  2  3  0  3   تربيت دبير فني حسابداري-2
 .پذيرد دانشجو مي

 1ـ حقوق مدني،        2ـ حقوق ثبت،        3- حقوق تجارت،       4- زبان انگليسي تخصصي.
  در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي -باشد  ن رشته، علوم ثبتي ميگرايش اي 2  2  3  3  حقوق قضائي  519

  .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد نيز عالوه بر ساير دانشگاه
 1ـ زبان عمومي،   2ـ زبان تخصصي آموزش زبان انگليسي،      3- زبان تخصصي مترجمي زبان انگليسي. زبان انگليسي 

 515  0 3 2 گليسي  آموزش زبان ان-1
هـا و مؤسـسات امـوزش عـالي      در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانـشگاه      3  0  2     مترجمي زبان انگليسي-2

 .پذيرد دانشجو مي
 نيروهــــاي مــــسلح،  مجــــازات  جــــرائم-3 كليــــات علــــم حقــــوق ،  -2 رياضــــي عمــــومي ،  -1
 . امور انتظامي مباني-5يري سالح ،   قانون به كارگ-4

516 
   

  علوم انتظامي  
  
 1 3 2 3 2 

در اين رشته منحصراً دانشگاه علوم پايه انتظـامي وابـسته بـه نيـروي انتظـامي                 
جمهوري اسالمي ايران به روش نيمه متمركز و با شرايط و ضـوابط اختـصاصي               

 .  پذيرد مندرج در همين دفترچه راهنما دانشجو مي
 . مواد مرجع-4     عمومي،  خدمات-3سازي،      مجموعه -2 سازي و تنظيم مواد،      آماده -1

517 
  

  اني رس كتابداري و اطالع
 3 2 3 3 

هـا و مؤسـسات امـوزش         در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر سـاير دانـشگاه            
ن ضمناً دانشگاه مذكور، در برخـي از واحـدها از بـين داوطلبـا             . عالي دانشجو مي پذيرد   

 .پذيرد  دانشجو ميبومي و غيربوميبومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان 
 .مديريت هاي تئوري -3 اقتصاد خرد و كالن،    -2 رياضي و آمار،    -1 مديريت

518 
   مديريت بيمه، -2 مديريت بازرگاني، -1
 مديريت دولتـي،  -4جهانگردي،    مديريت -3
ي  كـاربرد  – علمـي  -6صـنعتي،     مديريت -5

 كـاربردي   – علمي -7مديريت امور فرهنگي،    
 مديريت هتلداري

2 2 3 
هاي مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت دولتي و مـديريت صـنعتي، دانـشگاه                 در رشته  -

  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه
جو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين          در رشته مديريت بازرگاني، پذيرش دانش      -

 .گيرد  صورت ميبومي و غيربوميداوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان 
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  گروه آموزشي هنر هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته7جدول شماره 
كدرشته 
  )از راست به چپ(اصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش مواد امتحان اختص رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم
  . دوخت و الگو - 6 طراحي لباس، -5   هنرهاي سنتي، - 4  لباس،   تاريخ-3  علوم الياف، -2 رياضي، -1

 4 4 3 2 2 3 تكنولوژي و طراحي دوخت 601
هندسـه دوره   سؤاالت ماده امتحاني رياضـي براسـاس محتـواي درس           

در ايـن رشـته، دانـشگاه آزاد اسـالمي از بـين         -كارداني خواهـد بـود    
هــا و  داوطلبــان زن و مــرد دانــشجو مــي پــذيرد و در  ســاير دانــشگاه

 .باشد مؤسسات اموزش عالي جنس پذيرش دانشجو فقط زن مي

ــيوه  -1 صنايع دستي ــنتي و ش ــاي س ــاي آن،          هنره ــت،          -2ه ــط و كتاب ــالمي،  -3 خ ــدن اس ــر و تم  هن
 .        هاي آن  مردم شناسي و روش-شناسي  باستان-4

 602 2 3 2 4  كاربردي صنايع دستي– علمي-1

 2 3 2 4  فرش-2
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي

 . علوم الياف -5 دوخت و الگو، -4 تاريخ لباس، -3باس، طراحي ل-2 مباني هنرهاي تجسمي، -1
606 

  طراحي پوشاك
  )جنس پذيرش فقط زن(
 

  .باشد در اين رشته، جنس پذيرش دانشجو فقط زن مي - 1 2 1 2 1
 .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

 عناصـر و  -4        مـواد و مـصالح،   -3       سـالمي،  ا  هنر و تمدن ايران پيش از اسـالم و دوره -2         رياضي، -1
 . مباني نظري مرمت-5جزئيات در معماري و بناهاي سنتي،       

 مرمت و احياء بناهاي تاريخي  603
هـا و     در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانـشگاه               3 2 3 4 2

 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي
شناسي  شناسي و فن  آسيب-3  داري،    موزه-2   ش از اسالم و دوره اسالمي،  هنر و تمدن ايران پي-1

  داري موزه  607 .هاي آن شناسي و روش  باستان-5 خط و كتابت،       -4  آثار،     
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي  2  2  3  3  4

 .  آزمون عملي-4شناسي ايران و جهان،       ازـ س3ـ تئوري موسيقي ،     2ـ تاريخ موسيقي،    1 موسيقي 
 1- نوازندگي موسيقي ايراني  604

 2- نوازندگي موسيقي جهاني  
  . گيرد ها پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز صورت مي در اين رشته - 3 3 4 2

   .پذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-
  

  هنرهاي تجسمي
 

   اصول و هنرگرافيك،-4،  طراحي-3 مكاتب هنري ايران و جهان،  -2رهاي تجسمي،  مباني هن-1
 . تاريخ هنر ايران و جهان-9آرايي،    صفحه-8 مباني تصويرسازي، -7  عكاسي،-6 هنرهاي سنتي، -5 

 0 0 0 0 0 3 2 3 3  ارتباط تصويري  كاربردي- علمي-1
 0  0  0  0 3 0 2 3 3  آموزش هنرهاي تجسمي-2
  3  0  0  0 0 0 2 3 3  نقاشي- هنرهاي تجسمي -3
  2  3  2  2  0  0  2  0  4   تصويرسازي- كاربردي گرافيك- علمي-4
  2  3  2  2  0  0  2  0  4  گرافيك- كاربردي گرافيك-علمي -5

براي اطالع از نحوه پذيرش در ايـن رشـته          
 .ديبه توضيحات ذيل توجه نماياني امتح

  .به صورت تستي و عملي برگزار خواهد شدبراي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ند آزمون درس طراحي داوطلبان توجه داشته باش  605
در اين رشته امتحاني، پذيرش دانشجو براي دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز  و بدون آزمون عملي درس طراحـي و بـراي سـاير دانـشگاهها و موسـسات                                -

    .ز و انجام آزمون عملي درس طراحي خواهد بودمتمرك آموزش عالي به صورت نيمه
رجائي براي دوره روزانه از بين فرهنگيان شاغل رسـمي و يـا پيمـاني              كاربردي ارتباط تصويري، دانشگاه تربيت دبير شهيد       -در رشته كارشناسي ناپيوسته علمي       -

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي از بـين            ان آزاد و دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دانشگاه        و پرورش بومي استان تهران و  براي دوره شبانه از بين داوطلب             آموزش وزارت
  .پذيرند داوطلبان آزاد دانشجو مي

ها و مؤسسات اموزش عالي دانـشجو           نقاشي، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه          - كاربردي ارتباط تصويري و هنرهاي تجسمي      -هاي علمي   در رشته   -
  . ردپذي مي

 گرافيك، پذيرش دانـشجو منحـصراً بـراي دانـشگاه آزاد            - كاربردي گرافيك    - تصويرسازي و علمي   - كاربردي گرافيك    -هاي كارشناسي ناپيوسته علمي     در رشته  -
  . گيرد مي اسالمي صورت

    
   گروه آموزشي دامپزشكيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در   ـ رشته8جدول شماره 

كدرشته 
  مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم)از راست به چپ (
شناسـي،      ميكـرب  -4 .  فيزيولوژي دامپزشـكي   -3شناسي دام،     كالبد-2  بيوشيمي،     -1
 . بهداشت و بازرسي گوشت-7 بهداشت مواد غذايي، -6شناسي،    انگل-5

701 
   علوم آزمايشگاهي دامپزشكي-1
   بهداشت مواد غذايي -2
  1  1  1  1  1  1  1   بهداشت و بازرسي گوشت -3

ها، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر            در اين رشته   -
ها و مؤسـسات آمـوزش عـالي دانـشجو            ساير دانشگاه 

  .پذيرد مي
 در رشته بهداشت و بازرسي گوشـت، دانـشگاه آزاد           -

 بين داوطلبان زن و مرد دانشجو مي پذيرد          اسالمي از 
ها و مؤسسات اموزش عالي جـنس         و در ساير دانشگاه   

 . باشد پذيرش دانشجو فقط مرد مي
 -شيميايي(و آبزيان     كنترل كيفي و بهداشت مواد غذايي با منشاء دام، طيور          -2  بيوشيمي،   -1

، )باكتري، قارچ، ويروس  ( ميكروبيولوژي عمومي    -4 . فيزيولوژي دستگاه گوارش   -3،  ) وبيميكر
هاي بـا   گوشت، شير، فرآورده( صنايع مواد غذايي با منشاء دامي       -6،شناسي دامپزشكي    انگل -5

   كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي-علمي  702 .  بازرسي و بهداشت گوشت-7، )منشاء آبزيان

يز عالوه بر سـاير     ، دانشگاه آزاد اسالمي ن      در اين رشته    1  2  1  3  1  2  1
 .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

ــان تخصــصي،  -1 ــرآورده  -2  زب ــذايي و شــيمي گوشــت و ف ــواد غ  هــاي گوشــتي، شــيمي م
ــوژي عمــومي و فــرآورده-3     اصــول نگهــداري مــواد غــذايي،-4  .هــاي گوشــتي  ميكروبيول
  هاي گوشتي  كاربردي گوشت و فرآورده-علمي  703 . اصول كنترل كيفيت گوشت-7 اصول مهندسي صنايع  غذايي،  -6، كنولوژي گوشت ت-5 

در ايـن رشـته، منحــصراً دانـشگاه آزاد اســالمي      2  2  4  2  2  2  2
 . پذيرد دانشجو مي
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  نويس هاي تحصيلي، كد و نام موسسات آموزش عالي و فرم پيش ستانها، كد و نام رشتهاجداول كد و نام  :چهارم بخش
  كد و نام استانها و شهرستان محل اقامت -9شماره جدول 

 كد و نام استان    وكد شهرستان نام
، )1025(، خـداآفرين  )1016( ، چاراويمـاق  )1014(، جلفـا  )1012(، تبريز )1010( ، بناب )1009(آباد  ، بستان )1006(، اهر )1005(، اسكو )1001(آذرشهر
، )1038(، ورزقـان  )1036( ، ميانـه  )1032(، ملكـان  )1029(، مرنـد  )1028(، مراغـه  )1026(، كليبـر  )1023(شير  ، عجب )1021(، شبستر )1017( سراب
 ).1041(و هشترود) 1040( هريس

 10  شرقي آذربايجان

، )1123(، خـوي  )1119(، چايپاره )1117(، چالدران )1115(، تكاب )1113(، پيرانشهر )1111(، پلدشت )1109(، بوكان )1106( ، اشنويه )1104( اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140( و نقده) 1138( ، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهين)1127( ، سلماس)1124( سردشت
، )1219(شــهر ، مــشگين)1215( ، گرمــي)1213(، كــوثر)1201(، ســرعين)1211( ، خلخــال)1208(آبــاد ، پــارس)1205(ســوار ، بيلــه)1202( اردبيــل
12  اردبيل ).1225(و نير) 1222( نمين
، )1318(، خوانـسار  )1317(شـهر   ، خمينـي  )1316(، چادگـان  )1314( وكـرون   ، تيـران  )1312( ، برخوار )1310(، اصفهان )1304(، اردستان )1302( وبيدگل  آران

، )1329( ، فالورجـان  )1327(، فريدونـشهر  )1326(، فريـدن  )1324(، شهرضا )1322(شهروميمه  ، شاهين )1320(  ، سميرم )1321(، دهاقان )1340(خوروبيابانك
  ).1345(و نطنز) 1342(آباد ، نجف)1341(، نائين)1338(، مباركه)1336( ، لنجان)1334(، گلپايگان)1332( كاشان

13  اصفهان
 40  الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(، كرج)4005(، طالقان)4003(ساوجبالغ

14  ايالم ).1418( و مهران) 1419(، ملكشاهي)1415( وچرداول ، شيروان)1412( ، دهلران)1410(شهر ، دره)1407(، ايوان)1405( ، ايالم)1403(آبدانان
15 بوشهر ).1522( و گناوه) 1520( ، كنگان)1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

ــشهر ــتان)1602(اسالم ــت)1610(، بهارس ــشوا)1604(، پاكدش ــران)1633(، پي ــد)1607(، ته ــاط)1609(، دماون ــريم ، رب ، )1615( ، ري)1612(ك
16  تهران ).1636( و ورامين) 1625(، مالرد)1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624(، شهريار)1620( شميرانات

بختيار و چهارمحال ).1717( انو لردگ) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710( ، فارسان)1709(، شهركرد)1705( ، بروجن)1701( اردل
17  ي

18  جنوبي خراسان ).1818( و نهبندان) 1815(، قائنات)1811( ، فردوس)1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1805(، درميان)1802(، بيرجند)1810(بشرويه
، )1922( حيدريـه   ، تربـت  )1916(جـام   بـت ، تر )1912(جلگـه   ، تخـت  )1909(، تايباد )1906(، بينالود )1905(، بردسكن )1901(، بجستان )1908(باخرز

، )1920(، زاوه )1940(، رشـتخوار  )1937(، درگـز  )1941(، خوشاب )1934( ، خواف )1930(آباد  ، خليل )1928(، چناران )1926(، جوين )1923(جغتاي
و ) 1962(والت  ، مـه  )1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، كالت )1953(، كاشمر )1951(، قوچان )1949(، فريمان )1947(، سرخس )1945(سبزوار
 ).1965(نيشابور

19  رضوي خراسان

20  شمالي خراسان ).2016(وسملقان و مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011( ، شيروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2120(، بندرماهـشهر  )2110(، باوي )2117(ملك  غ، با )2115(، ايذه )2112(، اهواز )2109(، انديمشك )2107(، انديكا )2104(، اميديه )2102(آبادان
، )2138( ، شـوش  )2135(، شـادگان  )2134(، رامهرمـز  )2132(، رامـشير  )2131(آزادگـان   ، دشـت  )2129(، دزفـول  )2125(، خرمـشهر  )2124(بهبهان
 ).2151(و هويزه) 2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146( ، مسجدسليمان)2144(، اللي)2142(، گتوند)2140(شوشتر

21  خوزستان
22  زنجان ).2216( نشان و ماه) 2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر

23  سمنان ).2308(و ميامي) 2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( ، دامغان)2309(آرادان
، )2425(، سـراوان  )2422(، زهـك  )2418( ، زاهـدان  )2416(، زابلـي  )2414( ، زابـل  )2411(، دلگـان  )2408( ، خـاش  )2406(ار، چابهـ  )2403(ايرانشهر

24 وبلوچستان سيستان ).2435(و هيرمند) 2440(شهر ، نيك)2433(، كنارك)2430(، سيب سوران)2429(سرباز
، )2516(بيـد   ، خـرم  )2581(، خرامه )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد )2509(نات، بوا )2507(، اقليد )2504(، استهبان )2502( ، ارسنجان )2501(آباده
، )2541(، فـسا  )2538(، فراشبند )2536(، شيراز )2531(، سروستان )2528( ، سپيدان )2526(دشت  ، زرين )2524(، رستم )2522( ، داراب )2519(خنج

ــاد ــارزين)2543(فيروزآب ــازرون)2546(، قيروك ــوار)2551(، ك ــراش)2535(، ك ــتان)2557(، گ ــرد)2558(، الرس ــت)2561(، الم ، )2565(، مرودش
 ).2576(ريز و ني) 2571(، مهر)2568( ممسني

25  فارس

26  قزوين ).2619( و قزوين) 2614( ، تاكستان)2610( زهرا ، بوئين)2604(، البرز)2602(آبيك
27  قم ).2704( قم
و ) 2823(، كاميـاران  )2822( ، قـروه  )2819( ، سـنندج  )2817(، سـقز  )2814(، سروآباد )2812( ، ديواندره )2809(، دهگالن )2807(، بيجار )2802(بانه

28  كردستان ).2827( مريوان
ــه ــار)2901(ارزوئي ــت)2915(، ان ــير)2903( ، باف ــم)2905(، بردس ــت)2908(، ب ــر)2912(، جيرف ــسنجان)2914(، راور)2902(، راب ، )2918(، رف

ــارجنوب ــان)2921(رودب ــد)2923(، ريگ ــيرجان)2924(، زرن ــهربابك)2927( ، س ــاد)2929(، ش ــاب)2932(، عنبرآب ــرج)2943(، فاري ، )2907(، فه
 ).2909(و نرماشير) 2946(، منوجان)2944( ، كهنوج)2942(، كوه بنان)2940( ، كرمان)2934(گنج قلعه

29  كرمان
، )3016(، سـنقر  )3014( ذهـاب   ، سـرپل  )3013(، روانسر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجاني  )3004( ، پاوه )3002( آبادغرب  اسالم
30  كرمانشاه ).3029( و هرسين) 3027( ، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020( ، قصرشيرين)3018(صحنه
وبويراحمد يلويهكهگ ).3116( و گچساران) 3114( ، كهگيلويه)3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115(باشت 31

، )3215( ، كاللــه)3213(، كردكــوي)3212(آبــاد ، علــي)3210(، راميــان)3208( ، تــركمن)3205(، بنــدرگز)3203(قــال ، آق)3202(آزادشــهر
32  گلستان ).3223( و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219( ، گنبدكاووس)3207(، گميشان)3217( ، گرگان)3222(گاليكش
، )3323(، رودســر)3319(، رودبــار)3315(، رضوانــشهر)3313(، رشــت)3307(، بنــدرانزلي)3306(، املــش)3304( اشــرفيه ســتانه، آ)3302(آســتارا
33  گيالن ).3343( و ماسال) 3341(، لنگرود)3338( ، الهيجان)3336( ، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا ، صومعه)3327( ، شفت)3325(سياهكل

و ) 3422( ، سلـسله  )3418(، دوره )3417(، دورود )3415( ، دلفـان  )3413(آبـاد   ، خـرم  )3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، اليگودرز )3402(ازنا
34  لرستان ).3427(كوهدشت

، )3527(، ســاري)3523(، رامــسر)3522( ، چــالوس)3520(، جويبــار)3517(، تنكــابن)3513(، بهــشهر)3512(، بابلــسر)3509(، بابــل)3503(آمــل
، )3539(، نكـاء )3528(، ميانـدورود )3538(، محمودآبـاد  )3536(، گلوگـاه  )3534(شـهر   ، قائم )3532(، فريدونكنار )3516(آباد  ، عباس )3530( سوادكوه

 ).3545(و نوشهر) 3543(نور
35  مازندران

، )3617(، شـازند )3613(، سـاوه )3612(، زرنديـه )3610(، دليجـان  )3609(، خنـداب  )3607( ، خمـين  )3605( ، تفـرش  )3603(، آشتيان )3602( اراك
36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(، كميجان)3604(فراهان

، )3720(آبـاد   ، حـاجي  )3717( ، جاسـك  )3714(، پارسـيان  )3712(، بندرلنگـه  )3709(، بندرعباس )3715(، بشاگرد )3705(، بستك )3702(ابوموسي
37  گانهرمز ).3734(و ميناب) 3730( ، قشم)3728(، سيريك)3726( ، رودان)3722(خمير

و ) 3820(، نهاونـــد)3816(، ماليـــر)3812( ، كبودرآهنـــگ)3822(، فـــامنين)3809( ، رزن)3806(، تويـــسركان)3804(، بهـــار)3801(اســـدآباد
38  همدان ).3823( همدان
ــوه ــان)3902(ابرك ــافق)3905(، اردك ــاد)3907(، ب ــت)3906(، بهاب ــاتم)3908( ، تف ــز)3916( ، طــبس)3913(، صــدوق)3910(، خ ، )3917(، مهري
39 يزد ).3920(و يزد) 3918(ميبد

 41  خارج از كشور  .نام درج نمايند بوط در تقاضانامه ثبت مر را در بند9999 كد ،باشد خارج از كشور ميدر اقامت آنان محل داوطلباني كه 
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  هاي تحصيلي  كد و نام رشته-10جدول شماره 
ــروه   رشــته ــارداني گ ــاي تحــصيلي ك ه

  آموزشي علوم پزشكي
ــد  كـــ

  نام رشته تحصيلي  رشته
امدادسوانح                                       1001
امورامداد                                          1002
بهداشت عمومي            ايمني صنعتي و  1003
بهداشت حرفه اي                               1004
دندان                        بهداشت دهان و  1005
بهداشت عمومي                                 1006
بهداشت خانواده         -بهداشت عمومي   1007
مبارزه بابيماريها         -بهداشت عمومي   1008
بهداشت محيط                                  1009
بهداشت مدارس                                 1010
پرستاري                                          1011
پرستاري دندانپزشكي                          1012
اي دنداني                              پروتزه  1013
پزشكي هسته اي                               1014
اتاق عمل              -تكنسين اتاق عمل   1015
ه شيمي                   تكنسين ازمايشگا  1016
تكنسين حفاظت محيطزيست                1017
تكنسين راديولوژي                             1018
                   تكنولوژي راديولوژي         1019
راديوتراپي                                        1020
راديولوژي                                        1021
       راديولوژي تشخيصي                     1022
راهنماي بهداشت عمومي                      1023
/      كليه گرايش ها/شيمي ازمايشگاهي   1024
علوم ازمايشگاهي                                1025
كارداني مامايي                                  1026
كمك مهندس بهداشت                        1027
مدارك پزشكي                                  1028
هوشبري                                          1029
  هاي پزشكي فوريت  1030
  تنفس درماني  1031
هاي تحصيلي كارداني گروه آموزشـي فنـي و           رشته

 مهندسي 
ــد  كـــ

  نام رشته تحصيلي  رشته
             ابرساني وگازرساني                 2001
ابزارسازي                                         2002
اتومكانيك ومكانيك                            2003
      ارتباطات                                    2004
استخراج معادن زغال سـنگ وغيرزغـال         2005

  سنگ                                        
استخراج معدن                                  2006
اكتشاف معدن                                   2007
الكتروتكنيك                                     2008
/                كليه گرايشها/الكتروتكنيك   2009
تجارت               -صنعتي  -الكترونيك   2010
مخابرات دريايي                الكترونيك و  2011
/                 كليه گرايش ها/الكترونيك   2012
اويونيك هواپيمايي                             2013
  ايمني بهداشت در واحدهاي صنفي  2163
كار                    ايمني صنعتي ومحيط  2014
برق                                                2015
برق صنعتي                                      2016
برنامه نويسي كامپيوتر                         2017

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

بهره برداري راه اهن                            2018
          شبكه            و بهره برداري سد  2019
پتروشيمي                                        2020
پليمر                                              2021
      تاسيسات                                   2022
تاسيسات ابرساني                               2023
تاسيسات حرارت وسياالت                     2024
تاسيسات حرارتي وبرودتي                    2025
/                  كليه گرايش ها/تاسيسات   2026
توسعه روستايي                      ترويج و  2027
ليزر                         تعميرات اپتيك و  2028
تعميرات مكانيكي                               2029
تعميرات نيروگاه ها                             2030
نگهداري هواپيما                     و تعمير  2031
/         كليه گرايش ها/نگهداري  و تعمير  2032
اي ماشين ابزار                تكنسين حرفه  2033
تكنولوژي ارتباطات واطالعات                 2034
اي               تكنولوژي فني انرژي هسته  2035
فوالد                               توليداهن و  2036
صنعت سيمان                           توليد  2037
تبريد                                   تهويه و  2038
جوشكاري                                        2039
نشر                                      چاپ و  2040
ل ترافيك شهري                  نق حمل و  2041
صنايع سراميك                    توليد خط  2042
ابنيه                                      و خط  2043
ه اهن                           ابنيه را و خط  2044
خواص موادعمليات حرارتي                   2045
حفاظت ازفلزات                  خوردگي و  2046
                          ذوب فلزات             2047
تلويزيون                                و راديو  2048
گري                                      ريخته  2049
                 ساخت وتوليد                   2050
ترافيك                            -ساختمان   2051
/                  كليه گرايش ها/ساختمان   2052
     سراميك صنعتي                           2053
سراميك                               سفال و  2054
رساني                      هاي اطالع سيستم  2055
سيمان واسيدحفاري                            2056
شهرسازي                                        2057
شيمي صنعتي                                   2058
/                      كليه گرايش ها/شيمي   2059
صنايع اتومبيل                                   2060
صنايع پالستيك                                 2061
صنايع شيميايي                                 2062
/          كليه گرايش ها/صنايع شيميايي   2063
صنايع فلزي                                      2064
صنايع الستيك                                  2065
/                      كليه گرايش ها/صنايع   2066
صنعت رنگسازي                                2067
طراحي جامدات                                 2068
االت                            ي ماشينطراح  2069
نقشه كشي صنعتي                طراحي و  2070
ناوبري                         -علوم دريايي   2071
كي                                عالئم الكتري  2072
راه وساختمان                       -عمران   2073

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

عمران روستايي                                 2074
عمران شهري                                    2075
عمليات پااليش                                  2076
عمليات حرارتي                                 2077
ي                                        فلزكار  2078
فناوري اطالعات                                 2079
فناوري اطالعات وارتباطات                    2080
/                   ردي محض وكارب/فيزيك   2081
قالب سازي                                       2082
قدرت                                             2083
                     كاربردكامپيوتر              2084
كارتوگرافي                                       2085
كاردان پرواز                                      2086
       كاردان فني حفاري                      2087
ــيمي     2088 ــي شـ ــاردان فنـ ــات  -كـ عمليـ

پتروشيمي                                      
سيما                      و كاردان فني صدا  2089
كاردان فني كشتي                              2090
كاردان فني مكانيك                            2091
كارداني ابزارسازي                               2092
كارداني اپتيك                                   2093
كارداني پست                                    2094
كارداني پليمر                                    2095
كارداني تسليحات                               2096
كارداني خلباني                                  2097
كارداني درودگري                               2098
كارداني زمين شناسي                          2099
كارداني شيشه                                   2100
كارداني فني حفاري                            2101
كارداني ناوبري                                  2102
ارداني نوردفوالد                             ك  2103
كارداني هواشناسي                              2104
كارداني هوانوردي                               2105
ي ساختمان                   كارهاي عموم  2106
نرم افزار            و سخت افزار -كامپيوتر  2107
كنترل صنعتي                                   2108
                        كنترل كيفي خودرو    2109
كنترل كيفي قطعات خودرو                   2110
ابزاردقيق                             كنترل و  2111
         كنترل وكيفيت درصنعت سيمان    2112
ماشين ابزار                                       2113
متالوژي                                           2114
      /              كليه گرايش ها/متالوژي   2115
/              كليه گرايش ها/مجموعه برق   2116
/   كليه گرايش ها/مجموعه ساخت وتوليد  2117
/           كليه گرايش ها/مجموعه عمران   2118
/         كليه گرايش ها/مجموعه كامپيوتر  2119
/         كليه گرايش ها/مجموعه مكانيك   2120
مخابرات هواپيمايي                             2121
/                   كليه گرايش ها/مخابرات   2122
مدلسازي                                         2123
مديريت چاپ ونشر                             2124
مراقبت پرواز                                     2125
/                      كليه گرايش ها/معدن   2126
معلم فني الكتروتكنيك                        2127
معلم فني برق قدرت                           2128
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ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

معلم فني برق والكترونيك                    2129
/            كليه گرايش ها/معلم فني برق   2130
معلم فني تاسيسات                             2131
گازرساني   معلم فني تاسيسات ابرساني و  2132
/      كليه گرايش ها/معلم فني تاسيسات   2133
معلم فني ريخته گري                          2134
معلم فني صنايع اتومبيل                      2135
معلم فني صنايع چوب                         2136
معلم فني صنايع شيميايي                    2137
معلم فني عمران                                2138
معلم فني قالب سازي                          2139
نرم افزار                - كامپيوترمعلم فني  2140
معلم فني ماشين ابزار                          2141
معلم فني معماري                              2142
                         معلم فني مكانيك     2143
معلم فني نقشه برداري                        2144
/                    كليه گرايش ها/معماري   2145
                   مكانيك                        2146
مكانيك خودرو                                  2147
ــسات عمــومي  -مكانيــك صــنايع   2148 تاسي

 صنايع                                          
      مكانيك عمومي                           2149
/                    كليه گرايش ها/مكانيك   2150
پرانرژي                                    مواد  2151
/                         كليه گرايش ها/مواد  2152
خودرو                                    مونتاژ  2153
/              كليه گرايش ها/نقشه برداري   2154
كشي ساختمان                           نقشه  2155
كشي صنعتي                             نقشه  2156
/       كليه گرايش ها/كشي عمومي  نقشه  2157
كشي معماري                            نقشه  2158
شبكه      و سد–نگهداري وبهره برداري قنات   2159
نگهداري وتعميرات ماشين هاي راه سازي        2160
مرمت ساختمان                  نگهداري و  2161
هدايت راهبردي لوكوموتيو                    2162

  
  
  
  
  
  
  

ــته ــي    رش ــروه آموزش ــارداني گ ــصيلي ك ــاي تح ه
 كشاورزي و منابع طبيعي

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

ابياري                                             3001
مناطق بياباني        بهره برداري از و احيا  3002
/                    كليه گرايش ها/دام  امور  3003
باغي                              زراعي و امور  3004
فني كشاورزي                            امور  3005
بازيافت                                            3006
باغباني عمومي                                  3007
ت ابزيان                                 بهداش  3008
بهداشت فراورده هاي دامي                    3009
بيماري ابزيان                      بهداشت و  3010

ــد  كـــ
  صيلينام رشته تح  رشته

گاووگاوميش                 -پرورش اسب   3011
عسل                             پرورش زنبور  3012
پرورش طيور                                     3013
پرورش قارچ خوراكي                           3014
گياهان زينتي                  پرورش گل و  3015
هاي كشاورزي              تعميرات ماشين  3016
/     كليه گرايش ها/پرورش ابزيان تكثيرو  3017
تكنسين ماشينهاي كشاورزي                 3018
تكنولوژي اب وخاك وابياري                  3019
باغي                 اعي وزر تكنولوژي امور  3020
ــور    3021 ــرورش دام وطي ــوژي پ ــه /تكنول كلي

 /                                    گرايش ها
/        كليه گرايش ها/تكنولوژي توليدات  3022
              چوب   تكنولوژي جنگلداري و  3023
پرورش كرم ابريشم         -تكنولوژي دام  3024
مرتع                  تكنولوژي دامداري در  3025
          تكنولوژي شيالت                     3026
/         كليه گرايش ها/تكنولوژي صنايع   3027
هاي دريايي                تكنولوژي فراورده  3028
تكنولوژي گاوداري صنعتي                    3029
تكنولوژي گياه پزشكي                         3030
هاي كشاورزي             تكنولوژي ماشين  3031
زيست                       تكنولوژي محيط  3032
ابخيزداري                 تكنولوژي مرتع و  3033
فراورده  گوشت و  -تكنولوژي موادغذايي     3034

  هاي گوشتي                                
هاي سردسيري               تكنولوژي ميوه  3035
چرم -پشم وپوست   /فراوري   تكنولوژي و   3036

  /                                   وپوست 
/             كليه گرايش ها/توليدات دامي   3037
/           كليه گرايش ها/توليدات گياهي   3038
دانه هاي روغني                         توليد  3039
برنج                             -غالت  توليد  3040
نهال                                       توليد  3041
بهره برداري ازگياهان داروئي معطر      و توليد  3042
ــد  3043 ــرورش  و تولي ــارچ  /پ ــيفي وق ــبزي وس س

                                   000/خوراكي و
       000/چاي و -پسته-انگور/فراوري و توليد  3044
اگروفارستري            -جنگلداري جامع   3045
جنگلداري ورشته هاي مرتبط                3046
                                   كاغذ چوب و  3047
اصالح نباتات                          وزراعت  3048
هاي چوبي                                 سازه  3049
فراورده هاي لبني                      و شير  3050
پرورش ابزيان            و رتكثي –شيالت   3051
/              كليه گرايش ها/صنايع چوب   3052
/             كليه گرايش ها/صنايع غذايي   3053
             000/رونيشك/صنايع قندسازي   3054
صنعت شيريني سازي                          3055
علوم دامي                                        3056
                 علوم گياهي                     3057
شيالتي   -اوري فراورده هاي دريايي عمل  3058
فراوري پوست والياف                           3059
    فراوري خوراك دام                         3060
فراوري موادمعدني                              3061
كارداني ابخيزداري                              3062
كارداني ابشناسي                                3063

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

كارداني زنبورداري                              3064
كارداني مرتع                                    3065
           كارداني مرتع داري                  3066
/                  كليه گرايش ها/كشاورزي   3067
گل وگياهان زينتي                             3068
االت كشاورزي                          ماشين  3069
زيست                                   محيط  3070
مرغداري صنعتي                                3071
هاي كشاورزي              مكانسين ماشين  3072
االت                      مكانيزاسيون ماشين  3073
هاي كشاورزي          مكانيزاسيون ماشين  3074

  
هاي تحصيلي كـارداني گـروه آموزشـي علـوم            رشته
 پايه

ــد  كـــ
  يلينام رشته تحص  رشته

/                          كليه گرايش ها/امار  4001
اموزش رياضي                                   4002
دبيري رياضي                                    4003
امار                                    رياضي و  4004
/                     كليه گرايش ها/رياضي   4005
زمين شناسي                                    4006
ي                                 زيست شناس  4007
شيمي                                             4008
/                  كليه گرايش ها/علوم پايه   4009
                            فيزيك                4010

  
هاي تحصيلي كارداني گـروه آموزرشـي علـوم          رشته
 انساني

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

/                كليه گرايش ها/اتش نشاني   5001
          ازمايشگاه علوم                        5002
بازرگاني                                 اقتصاد  5003
صنعتي                                  اقتصاد  5004
بهره وري                         و اقتصادكار  5005
نظري                                    اقتصاد  5006
الهيات حوزه                                     5007
/                      كليه گرايش ها/الهيات   5008
/         كليه گرايش ها/مالي  اموراداري و  5009
بانكي                                       امور  5010
بيمه                                        امور  5011
پرورشي                                    امور  5012
پرورشي                         تربيتي و امور  5013
دولتي                                      امور  5014
/              كليه گرايش ها/فرهنگي  امور  5015
مدني                              و اموركشور  5016
امورگمركي                                       5017
مالياتي                            مالي و امور  5018
اموزش ابتدائي                                   5019
فن                             اموزش حرفه و  5020
اموزش ديني وعربي                            5021
اموزش راهنمايي ومشاوره                     5022
اموزش زبان انگليسي                           5023
زبان وادبيات فارسي                 اموزش   5025
اموزش علوم تجربي                             5026
اموزش قران كريم                               5027

 

 هاي تحصيليرشته كد و نام -10جدول شماره ادامه 
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ــد  كـــ
  يلينام رشته تحص  رشته

اموزش كودكان استثنايي                      5028
پرورش ابتدائي                      اموزش و  5029
ايرانگردي وجهانگردي                         5030
بانكداري                                          5031
ريزي اموزشي                            برنامه  5032
ريزي درسي                              برنامه  5033
ني                                 پيش دبستا  5034
تاريخ                                              5035
كليه گـرايش   /تربيت بدني وعلوم ورزشي     5036

  /                                     ها
تي                     تربي تربيت مربي امور  5037
پيش دبستاني            تربيت مربي مراكز  5038
تربيت معلم زبان وادبيات فارسي             5039
                 تربيت معلم قران               5040
تربيت معلم مطالعات اجتماعي               5041
تغذيه                                              5042
     تكنولوژي اموزشي                         5043
جامعه شناسي                                   5044
جغرافيا                                           5045
جغرافياي انساني وروستايي                   5046
فن                                      حرفه و  5047
بازرگاني                          حسابداري و  5048
/                 كليه گرايش ها/حسابداري   5049
حقوق قضايي                                    5050
خبرنگاري                                        5051
ــاعي    5052 ــدمات اجتمـ ــورفرهنگي  -خـ امـ

   ومسافرتي جهانگردي                      
خدمات پرورشي                                 5053
دبيري اقتصاد                                    5054
دبيري تاريخ                                     5055
دبيري تربيت بدني                              5056
دبيري جغرافيا                                   5057
دبيري زبان انگليسي                           5058
ري زيست شناسي                        دبي  5059
دبيري شيمي                                    5060
/    كليه گرايش ها/دبيري علوم اجتماعي  5061
                               دبيري فيزيك     5062
دبيري مطالعات اجتماعي                      5063
ديني وعربي                                      5064
/         يش هاكليه گرا/راهنماي اموزشي   5065
عمومي                                   روابط  5066
روانشناسي كودكان استثنائي                 5067
        /        كليه گرايش ها/روانشناسي   5068
زبان انگليسي                                    5069
زبان وادبيات فارسي                            5070
سطح حوزه علميه قم                          5071
علوم اجتماعي                                   5072
علوم اداري                                       5073
 روابــط –علــوم ارتباطــات اجتمــاعي     5074

                        عمومي                  
/            كليه گرايش ها/علوم اقتصادي   5075
/             كليه گرايش ها/علوم انتظامي   5076
علوم انساني                                      5077
علوم بانكي                                       5078
علوم تجربي                                      5079
/               كليه گرايش ها/علوم تربيتي   5080
علوم سياسي                                     5081
علوم قران وحديث                              5082
علوم قضايي                                      5083

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  شتهر

علوم نظامي                                      5084
عمليات كشوري                                 5085
معارف اسالمي                      فرهنگ و  5086
مالي                          كارداني اداري و  5087
كارداني اقتصاد                                  5088
كارداني بازرگاني                                5089
كارداني باستان شناسي                        5090
كارداني تاريخ                                    5091
كارداني جغرافيا                                 5092
رداني مربيگري ورزش                     كا  5093
كارداني مردم شناسي                          5094
كليـه گـرايش    /اطالع رساني    كتابداري و   5095

  /                                      ها
/        گرايش كم توان /نائيكودكان استث  5096
كودكياري                                        5097
مترجمي زبان انگليسي                         5098
                    متصدي اموراموزشي        5099
مددكاري اجتماعي                             5100
مديريت امورامداد                               5101
ي      بازرگاني دولت  -مديريت اموردولتي  5102
خـــدمات  فرهنگـــي و مـــديريت امـــور  5103

اجتماعي                                        
مديريت بازرگاني                                5104
 /      كليه گرايش ها/ريزي مديريت برنامه  5105
مديريت بيمه                                    5106
مديريت توسعه روستائي                       5107
مديريت خانواده                                 5108
/   كليه گرايش ها/عمومي مديريت روابط  5109
مديريت صنعتي                                 5110
مديريت كسب وكار                             5111
/                    كليه گرايش ها/مديريت   5112
مديريت نظامي                                  5113
 مـــديريت وخـــدمات اجتمـــاعي امـــور  5114

    فرهنگي                                     
خدمات اقامتي         -مديريت هتلداري   5115
مربي اموزشيار                                   5116
مربي كودك                                     5117
مربي معلولين ذهني                            5118
مربي ورزش                                      5119
مشاوره                                            5120
ت اجتماعي                            مطالعا  5121
موزه داري                                        5122
/               كليه گرايش ها/ميهمانداري   5123

  
  
  

 رداني گروه آموزشي هنرهاي تحصيلي كا رشته
ــد  كـــ

  نام رشته تحصيلي  رشته
/           كليه گرايش ها/تصويري  ارتباط  6001
هنري                           امورفرهنگي و  6002
 اموزش هنرهاي تجسمي                      6003
دوخت                   تكنولوژي طراحي و  6004
  -فـرش دسـتباف      -تكنولوژي نـساجي      6005

طراحي ودوخت                               
بناهاي تاريخي      و مرمت اثار حفاظت و  6006
مواد                                   خواص و  6007
خياطي                                            6008
دوخت تجارتي                                   6009
بناهاي تاريخي           و ها راهنماي موزه  6010

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

هاي نمايشي                 ساخت عروسك  6011
           /            كليه گرايش ها/سينما  6012
ارائي سينما                              صحنه  6013
گرايش فرش                -صنايع دستي   6014
/             كليه گرايش ها/صنايع دستي   6015
صنايع نساجي                                   6016
طراحي لباس                                    6017
عكاسي خبري                                   6018
علوم هنري                                       6019
/                كليه گرايش ها/فيلم سازي   6020
فيلمنامه نويسي                                 6021
كارداني عكاسي                                 6022
كارداني فيلم برداري                            6023
كارداني قلمزني                                  6024
/                 كليه گرايش ها/كارگرداني   6025
گرافيك                                           6026
گرافيك رايانه                                    6027
ماسك                                  گريم و  6028
تصويري                    معلم فني ارتباط  6029
دوخت      معلم فني تكنولوژي طراحي و  6030
ني گرافيك                            معلم ف  6031
سازايراني وجهاني                -موسيقي   6032
نقاشي                                             6033
مايشي                    نمايش وهنرهاي ن  6034
نوازندگي سازايراني                             6035
نوازندگي سازجهاني                            6036
                        هنر                        6037
/         كليه گرايش ها/هنرهاي تجسمي   6038
هنرهاي چوبي                                   6039
         هنرهاي سنتي                          6040
ــته ــي    رش ــروه آموزش ــارداني گ ــصيلي ك ــاي تح ه

 دامپزشكي
ــد  كـــ

  نام رشته تحصيلي  رشته
بهداشتياردامپزشكي                            7001
تكنسين دامپزشكي                             7002
علوم ازمايشگاهي دامپزشكي                  7003
ــته  9999 ــصيلي دوره  سايررش ــاي تح ــاي  ه ه

  كارداني                                       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 هاي تحصيليرشته كد و نام -10جدول شماره ادامه 
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد

برداري وابسته به  اموزشكده فني نقشه1001
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح         

اموزشكده فني نقشه برداري وابسته به 1002
سازمان نقشه برداري كشور                 

ران اراك    اموزشكده فني وحرفه اي پس1003
اموزشكده فني وحرفه اي پسران 1004

اردكان                                          
اموزشكده فني وحرفه اي پسران بابل     1005
 جنورد ب وحرفه اي پسران موزشكده فنيا1006

دارالفنون                                       
اموزشكده فني وحرفه اي پسران رشت   1007
اموزشكده فني وحرفه اي پسران 1008

      سبزوار                                    
اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره 1009

 اهواز                                         1
اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره 1010

 ساري                                        2
اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره 1011

                                  كرمان      2
اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره 1012

/                         ثامن الحج / مشهد2
اموزشكده فني وحرفه اي پسران علي 1013

ابادكتول                                        
ران گرگان  اموزشكده فني وحرفه اي پس1014
اموزشكده فني وحرفه اي پسران ميبد    1015
اموزشكده فني وحرفه اي پسران 1016

نيشابور                                         
موزشكده فني وحرفه اي دختران امل    ا1017
اموزشكده فني وحرفه اي دختران اهواز  1018
اموزشكده فني وحرفه اي دختران تبريز  1019
اموزشكده فني وحرفه اي دختران 1020

/                         عج /تهران ولي عصر
اموزشكده فني وحرفه اي دختران 1021

كرمان                                          
اموزشكده فني وحرفه اي دختران 1022

                            گرگان              
اموزشكده فني وحرفه اي دختران 1023

مشهد                                           
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1024

/             شهيدمحسن مهاجر/ اصفهان 
 1ره اموزشكده فني وحرفه اي شما1025

تبريز                                            
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1026

/                      انقالب اسالمي /تهران 
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1027

/                   ع /امام محمدباقر/ساري 

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1028

/                             شهيدباهنر/شيراز
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1029

/                       شهيدچمران /كرمان 
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1030

شاه                                       كرمان
 1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1031

/               شهيدمحمدمنتظري / مشهد
  يزد1اموزشكده فني وحرفه اي شماره 1032

/                               شهيدصدوقي /
 2ني وحرفه اي شماره اموزشكده ف1033

/                   شهيدشمسي پور/ تهران 
اموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت      1034
اموزشكده كشاورزي پسران ساري         1035
اموزشكده كشاورزي پسران شهريار        1036
اموزشكده كشاورزي پسران فسا            1037
اموزشكده كشاورزي پسران مراغه         1038
اموزشكده كشاورزي پسران نيشابور       1039
اموزشكده كشاورزي كرج وابسته به 1040

وزارت جهادكشاورزي                        
     اموزشكده كشاورزي كرمان            1041
اموزشكده محيط زيست وابسته به 1042

سازمان حفاظت محيط زيست             
انفورماتيك سازمان  و دانشكده امار1043

سنجش اموزش كشور                       
ربيت دبيرفني صومعه سرا      دانشكده ت1044
دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي 1045

/              ع /پسران كردكوي امام علي 
دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي 1046

شريعتي                     /دختران تهران 
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر             1047
دانشكده علوم پزشكي خلخال              1048
دانشكده علوم پزشكي كرج                 1049
دانشكده فني ومهندسي تربت حيدريه    1050
دانشكده كشاورزي شيروان                 1051
دانشكده معارف قراني اصفهان 1052

نتفاعي                                    غيرا/
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابركوه1053
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان 1054
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده1055
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده طشك1056
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبدانان1057
  احد آذرشهردانشگاه آزاد اسالمي و1058
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر1059
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا1060
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستانه اشرفيه1061

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آغاجاري1062
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آمل1063
  ه امليدانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت ال1064
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر1065
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك1066
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل1067
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان1068
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردكان1069
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان1070
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه1071
  د اسالمي واحد استهباندانشگاه آزا1072
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسدآباد1073
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسفراين1074
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسكو1075
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب1076
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر1077
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اشتيان1078
  ي واحد اشكذردانشگاه آزاد اسالم1079
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان1080
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصالندوز1081
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد1082
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز1083
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه1084
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار1085
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك1086
  انشگاه آزاد اسالمي واحد اهرد1087
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز1088
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه1089
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهر1090
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم1091
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي1092
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايوان غرب1093
  احد بابلدانشگاه آزاد اسالمي و1094
  ملك دانشگاه آزاد اسالمي واحد باغ1095
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافت1096
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق1097
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد1098
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد برداسكن1099
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بردسير1100
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد1101
  زاد اسالمي واحد بروجندانشگاه آ1102
  آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بستان1103
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بم1104
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب1105
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه1106
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر ماهشهر1107

ات آموزش عالي كد و نام دانشگاهها و موسس-11جدول شماره 
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  واحد بندرانزليدانشگاه آزاد اسالمي 1108
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر جاسك1109
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس1110
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر ديلم1111
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگز1112
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه1113
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر1114
  زهرا بوئيندانشگاه آزاد اسالمي واحد 1115
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوكان1116
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهاباد1117
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان1118
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهشهر1119
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهرمان1120
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيجار1121
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند1122
  آزاد اسالمي واحد بيضاء فارسدانشگاه 1123

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيله سوار1124
دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد 1125

  مغان
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارسيان1126
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرديس1127
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند1128
دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي 1129

  تهران
   آزاد اسالمي واحد پيرانشهردانشگاه1130
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان1131
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تالش1132
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تايباد1133
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز1134
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام 1135
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت 1136

  حيدريه 
  مي واحد تفتدانشگاه آزاد اسال1137
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تركمانچاي1138
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفرش1139
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تكاب 1140
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن1141
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان1142
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب1143
  شمالدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 1144
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز1145
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تيران1146
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جاسب1147
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جزيره هرمز1148

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد جزيره 1149

  خارك
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جلفا1150
  انشگاه آزاد اسالمي واحد جويبارد1151
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم1152
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت1153
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد چابهار1154
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس 1155
  آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد حاجي1156
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خاش1157
  حد خامنهدانشگاه آزاد اسالمي وا1158
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خدابنده1159
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد1160
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرمشهر1161
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال1162
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين1163
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر1164
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان1165
  نشگاه آزاد اسالمي واحد خورموجدا1166
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي 1167
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب1168
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد داريون شيراز1169
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان1170
  شهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد دره1171
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد درگز1172
  ودي واحد دردانشگاه آزاد اسالم1173
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول1174
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دشتستان1175
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دلفان1176
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دليجان1177
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند1178
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي 1179

  تهران
 عالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دوره1180

  تحقيقات
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود1181
  آباد  دولتدانشگاه آزاد اسالمي واحد 1182
  دهاقاندانشگاه آزاد اسالمي واحد 1183
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهدشت1184
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهلران1185
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامسر1186
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامهرمز1187
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت1188
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رفسنجان1189
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد روانسر1190

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودان 1191
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودبار1192
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسر1193
   واحد رودهندانشگاه آزاد اسالمي1194
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زابل1195
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان1196
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدشهر1197
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرقان1198
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند1199
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرنديه1200
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان1201
  دشت زاد اسالمي واحد زريندانشگاه آ1202
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنگبار1203
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري 1204
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه1205
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار1206
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان1207
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب1208
  ندانشگاه آزاد اسالمي واحد سراوا1209
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سردشت1210
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سرعين1211
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان1212
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سقز1213
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سقز و 1214

  كوليايي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلسله1215
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلماس1216
  اسالمي واحد سمناندانشگاه آزاد 1217
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سميرم1218
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج1219
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه1220
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوسنگرد1221
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سيرجان1222
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شادگان1223
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود1224
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهين دژ1225
  شهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهين1226
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر1227
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر 1228
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهربابك1229
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس1230
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي1231
   آزاد اسالمي واحد شهربابكدانشگاه1232
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهررضا1233
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري1234
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد1235
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار1236
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز1237
   شيرواندانشگاه آزاد اسالمي واحد1238
دانشگاه آزاد اسالمي واحد صدراي 1239

  شيراز
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد صحنه1240
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد صفادشت1241
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد صفاشهر1242
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد صوفيان تبريز1243
  سرا دانشگاه آزاد اسالمي واحد صومعه1244
  ندانشگاه آزاد اسالمي واحد طالقا1245
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس1246
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد عجب شير1247
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي 1248

  آبادكتول
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فارسان1249
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراشبند1250
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان1251
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس1252
  اد اسالمي واحد فريدندانشگاه آز1253
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا1254
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان1255
 و دانشگاه آزاد اسالمي واحد فومن1256

  شفت
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد1257
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه1258
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر1259
  نات واحد قائدانشگاه آزاد اسالمي1260
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قروه1261
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين1262
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم1263
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم1264
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان1265
انشگاه آزاد اسالمي واحد د1266

  )شرق تهران(قيامدشت
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون1267
  نشگاه آزاد اسالمي واحد كاشاندا1268
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشمر1269
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج1270
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان1271
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه1272
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كليبر1273
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كميجان1274
  كنگاوردانشگاه آزاد اسالمي واحد 1275
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كهنوج1276
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران1277

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان1278
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار1279
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمي1280
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلپايگان1281
   آزاد اسالمي واحد گناباددانشگاه1282
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناوه1283
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبدكاووس1284
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گيالنغرب1285
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الر1286
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان1287
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد1288
   الهيجاندانشگاه آزاد اسالمي واحد1289
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد لردگان1290
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان1291
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنگرود1292
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو1293
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر1294
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه1295
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت1296
  د اسالمي واحد مراغهدانشگاه آزا1297
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند1298
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت1299
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مريوان1300
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجد 1301

  سليمان
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشكين شهر1302
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد1303
  الرددانشگاه آزاد اسالمي واحد م1304
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير1305
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملكان1306
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ممقان1307
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد1308
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهدي شهر1309
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهربان1310
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهريز1311
  اسالمي واحد مياندوآبدانشگاه آزاد 1312
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه1313
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد1314
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميمه1315
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميناب 1316
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نائين1317
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد1318
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق1319
  انشگاه آزاد اسالمي واحد نطنزد1320
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نقده1321
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نكا1322

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور1323
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نورآباد 1324

  ممسني
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر1325
  احد نهاونددانشگاه آزاد اسالمي و1326
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نهبندان1327
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز1328
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور1329
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيك شهر1330
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد واحد رودسر1331
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين1332
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورزقان1333
  شهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد هادي1334
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد هرسين1335
    اصفهاندانشگاه آزاد اسالمي واحد هرند1336
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد هريس1337
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشترود1338
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگرد1339
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان1340
   اسالمي واحد هيدجدانشگاه آزاد1341
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج1342
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد1343
دانشگاه اراك                                  1344
دانشگاه ايالم                                  1345
دانشگاه بوعلي سيناهمدان                  1346
دانشگاه بيرجند                               1347
دانشگاه تبريز                                  1348
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران    1349
تبريز     /دانشگاه تربيت معلم اذربايجان 1350
         دانشگاه تربيت معلم سبزوار        1351
دانشگاه جيرفت                               1352
دانشگاه رازي كرمانشاه                      1353
بل                                   دانشگاه زا1354
دانشگاه سمنان                               1355
دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان      1356
دانشگاه شهيدباهنركرمان                   1357
دانشگاه شهيدچمران اهواز                  1358
دانشگاه شيراز                                 1359
دانشگاه صنعتي اروميه                      1360
دانشگاه صنعتي سيرجان                    1361
دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي 1362

تظامي جمهوري اسالمي ايران            ان
دانشگاه علوم پزشكي اراك                  1363
دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري 1364

اسالمي ايران                                  
م پزشكي اردبيل               دانشگاه علو1365
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
دانشگاه علوم پزشكي اروميه                1366
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان              1367
دانشگاه علوم پزشكي ايالم                  1368
دانشگاه علوم پزشكي بابل                   1369
ورد               دانشگاه علوم پزشكي بجن1370
دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله عج تهران  1371
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس           1372
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر                1373
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند               1374
دانشگاه علوم پزشكي تبريز                 1375
دانشگاه علوم پزشكي تهران                1376
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز  1377
دانشگاه علوم پزشكي جهرم                1378
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان            1379
دانشگاه علوم پزشكي زابل                  1380
ان               دانشگاه علوم پزشكي زاهد1381
دانشگاه علوم پزشكي زنجان                1382
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار               1383
دانشگاه علوم پزشكي سمنان               1384
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود              1385
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد             1386
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 1387

تهران                                           
دانشگاه علوم پزشكي شيراز                 1388
دانشگاه علوم پزشكي قزوين                1389
دانشگاه علوم پزشكي قم                    1390
دانشگاه علوم پزشكي كاشان                1391
ان            دانشگاه علوم پزشكي كردست1392
دانشگاه علوم پزشكي كرمان                1393
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه             1394
انشگاه علوم پزشكي گلستان              د1395
دانشگاه علوم پزشكي گناباد                1396
دانشگاه علوم پزشكي گيالن                1397
دانشگاه علوم پزشكي لرستان               1398
دانشگاه علوم پزشكي مازندران             1399
دانشگاه علوم پزشكي مشهد                1400
دانشگاه علوم پزشكي همدان               1401
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج                1402
                دانشگاه علوم پزشكي يزد   1403
مشهد    /ع /دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا1404
دانشگاه غيرانتفاعي شمال امل             1405
نشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان  دا1406
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران  1407
دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون 1408

      مازندران                                  
دانشگاه فردوسي مشهد                     1409

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
گرگان                     /دانشگاه گلستان 1410
ن رشت                         دانشگاه گيال1411
دانشگاه لرستان خرم اباد                    1412
دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل              1413
دانشگاه مالير                                  1414
دانشگاه هنراسالمي تبريز                   1415
دانشگاه هنرتهران                             1416
مجتمع اموزش عالي اردكان                1417
مجتمع اموزش عالي جهرم                 1418
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي 1419

                                        قوچان  
مجتمع اموزش عالي كازرون                1420
مجتمع اموزش عالي گنبد                  1421
ي شهرضا                    مركزاموزش عال1422
مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي 1423

كشور                                           
زنجان         /س /مركزتربيت معلم الزهرا1424
 "ع"مركزتربيت معلم امام جعفرصادق1425

بهبهان                                          
ره /مركزتربيت معلم امام خميني 1426

سلماس                                        /
ره /مركزتربيت معلم امام خميني 1427

                گرگان                         /
بيرجند   /ع /مركزتربيت معلم امام سجاد1428
ايالم     /ع /مركزتربيت معلم امام صادق 1429
  بابلسر    /ع /مركزتربيت معلم امام علي 1430
ع /مركزتربيت معلم امام محمدباقر1431

بجنورد                                         /
مركزتربيت معلم ايت اله طالقاني قم      1432
ايت اله كمالوندخرم مركزتربيت معلم 1433

اباد                                              
مركزتربيت معلم ايت اله وحيدبهبهاني 1434

بهبهان                                          
مركزتربيت معلم بحرالعلوم شهركرد       1435
مركزتربيت معلم بالل حبشي تهران       1436
مركزتربيت معلم بنت الهدي 1437

صدربوشهر                                     
مركزتربيت معلم بنت الهدي صدررشت   1438
مركزتربيت معلم بنت الهدي 1439

صدرفردوس                                   
مركزتربيت معلم بيت الهدي امل          1440
مشهد  /ع /مركزتربيت معلم ثامن الحجج1441
مركزتربيت معلم حضرت رسول 1442

 اهواز                               »ص«اكرم
مركزتربيت معلم خواجه نصيرالدين 1443

                                 طوسي كرمان       

  شگاه يا موسسه آموزش عالينام دان  كد
مركزتربيت معلم دانشورنيشابور            1444
مركزتربيت معلم دكترشريعتي ساري     1445
مركزتربيت معلم رسالت زاهدان            1446
س /مركزتربيت معلم زينب كبري 1447

بروجرد                                        /
س /مركزتربيت معلم زينب كبري 1448

كازرون                                        /
يت نجف اباد      مركزتربيت معلم شهيدا1449
مركزتربيت معلم شهيدايزدپناه ياسوج    1450
مركزتربيت معلم شهيدباهنراراك          1451
مركزتربيت معلم شهيدباهنراصفهان       1452
مركزتربيت معلم شهيدباهنربيرجند       1453
مركزتربيت معلم شهيدباهنرتبريز          1454
مركزتربيت معلم شهيدباهنرتهران         1455
مركزتربيت معلم شهيدباهنرشيراز         1456
مركزتربيت معلم شهيدباهنرهمدان        1457
مركزتربيت معلم شهيدبهشتي اقليد       1458
مركزتربيت معلم شهيدبهشتي 1459

بندرعباس                                      
شتي تبريز      مركزتربيت معلم شهيدبه1460
مركزتربيت معلم شهيدبهشتي زنجان     1461
مركزتربيت معلم شهيدبهشتي 1462

گنبدكاووس                                   
مركزتربيت معلم شهيدبهشتي مشهد     1463
مركزتربيت معلم شهيدپاك نژاديزد       1464
مركزتربيت معلم شهيدحسيني 1465

 طباطبائي زاهدان                            
مركزتربيت معلم شهيدخورشيدي 1466

مشهد                                           
مركزتربيت معلم شهيدرجائي اروميه      1467
مركزتربيت معلم شهيدرجائي بابل         1468
مركزتربيت معلم شهيدرجائي سمنان     1469
مركزتربيت معلم شهيدرجائي شيراز       1470
ئي قزوين      مركزتربيت معلم شهيدرجا1471
مركزتربيت معلم شهيدرجائي كرمانشاه   1472
مركزتربيت معلم شهيدرجايي دزفول      1473
مركزتربيت معلم شهيدرجايي فرخ شهر  1474
مركزتربيت معلم شهيدشرافت تهران      1475
مركزتربيت معلم شهيدكالهدوزقوچان    1476
مركزتربيت معلم شهيدمدرس ايالم       1477
مركزتربيت معلم شهيدمدرس سنندج    1478
مركزتربيت معلم شهيدمدني قم           1479
مركزتربيت معلم شهيدمطهري خوي     1480
مركزتربيت معلم شهيدمطهري زاهدان   1481
ي شيراز     مركزتربيت معلم شهيدمطهر1482
مركزتربيت معلم شهيدمطهري كرمانشاه       1483
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
مركزتربيت معلم شهيدمطهري نوشهر    1484
مركزتربيت معلم شهيدمفتح شهرري      1485
مركزتربيت معلم شهيدمقصودي همدان  1486
مركزتربيت معلم شهيدميرشاكي 1487

ز                                        اليگودر
مركزتربيت معلم شيخ مرتضي انصاري 1488

دزفول                                          
مركزتربيت معلم عترت واوان تهران 1489

اسالمشهر                                     /
علم عالمه اميني تبريز       مركزتربيت م1490
مركزتربيت معلم عالمه طباطبائي 1491

اردبيل                                          
مركزتربيت معلم عالمه طباطبائي 1492

بوشهر                                          
مركزتربيت معلم عالمه طباطبائي خرم 1493

اباد                                              
مركزتربيت معلم عالمه طباطبائي 1494

سبزوار                                          
مركزتربيت معلم علي بن مهزياراهواز     1495
س /مركزتربيت معلم فاطمه الزهرا1496

تبريز                                           /
مركزتربيت معلم نسيبه تهران              1497
       موسسه غيرانتفاعي اباابيك           1498
 موسسه غيرانتفاعي اباداني و1499

همدان                         روستاها توسعه
موسسه غيرانتفاعي اباده                     1500
نتفاعي ابرارتهران              موسسه غيرا1501
موسسه غيرانتفاعي ابن يمين سبزوار     1502
موسسه غيرانتفاعي اپاداناشيراز             1503
موسسه غيرانتفاعي اترك قوچان           1504
موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري 1505

ابهر                                             /
موسسه غيرانتفاعي اجتهادقم               1506
موسسه غيرانتفاعي احراررشت             1507
موسسه غيرانتفاعي اخالق وتربيت قم     1508
موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 1509

ي                                           سار
موسسه غيرانتفاعي اديبان گرمسار        1510
موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان اروميه     1511
تفاعي ارس تبريز             موسسه غيران1512
موسسه غيرانتفاعي ارشاددماوند            1513
موسسه غيرانتفاعي ارم شيراز               1514
موسسه غيرانتفاعي اروندان خرمشهر      1515
موسسه غيرانتفاعي استرابادگرگان         1516
موسسه غيرانتفاعي اسرارمشهد             1517
موسسه غيرانتفاعي اسوه تبريز             1518

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي اشراق بجنورد         1519
موسسه غيرانتفاعي افاق اروميه            1520
موسسه غيرانتفاعي افرينش بروجرد       1521
موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني 1522

        كرمان                                  
موسسه غيرانتفاعي افق بندرانزلي          1523
موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 1524

مشهد                                           
موسسه غيرانتفاعي اكباتان قزوين         1525
موسسه غيرانتفاعي البرزقزوين             1526
موسسه غيرانتفاعي الغديرتبريز             1527
ي اصفهان       موسسه غيرانتفاعي المهد1528
موسسه غيرانتفاعي الوندهمدان            1529
يزد      /ع /موسسه غيرانتفاعي امام جواد1530
امل               /موسسه غيرانتفاعي امل 1531
موسسه غيرانتفاعي اميدنهاوند              1532
موسسه غيرانتفاعي امين 1533

فوالدشهراصفهان                              
موسسه غيرانتفاعي انديشمندالهيجان    1534
موسسه غيرانتفاعي انديشه جهرم          1535
موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان نكا     1536
موسسه غيرانتفاعي انرژي ساوه            1537
موسسه غيرانتفاعي ايرانمهرقروه           1538
ن تنكابن       موسسه غيرانتفاعي ايندگا1539
ايوانكي       /موسسه غيرانتفاعي ايوانكي 1540
موسسه غيرانتفاعي باخترايالم              1541
موسسه غيرانتفاعي برايندشاهرود          1542
موسسه غيرانتفاعي برناشاهرود             1543
موسسه غيرانتفاعي بصيرابيك              1544
موسسه غيرانتفاعي بعثت كرمان           1545
 شهر موسسه غيرانتفاعي بنيان شاهين1546

اصفهان                                         
موسسه غيرانتفاعي بهاران گرگان          1547
موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه چابهار     1548
موسسه غيرانتفاعي بهارمشهد              1549
ركرمان         موسسه غيرانتفاعي بهمنيا1550
موسسه غيرانتفاعي بينالودمشهد           1551
موسسه غيرانتفاعي بيهق سبزوار           1552
موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي گناباد  1553
موسسه غيرانتفاعي پارس مهرفارس       1554
موسسه غيرانتفاعي پارسابابلسر             1555
موسسه غيرانتفاعي پارسيان استان 1556

قزوين                                           
موسسه غيرانتفاعي پاسارگادشيراز         1557
موسسه غيرانتفاعي پااليش خميني 1558

                               شهر              

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي پرتوزاهدان             1559
موسسه غيرانتفاعي پرديسان فريدونكنار  1560
موسسه غيرانتفاعي پرندك                  1561
-موسسه غيرانتفاعي پل دختر1562

دخترلرستان                                پل
موسسه غيرانتفاعي پوياياسوج              1563
موسسه غيرانتفاعي پويش قم               1564
موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 1565

چالوس                                         
موسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان 1566

پايگان                                       گل/
موسسه غيرانتفاعي پيشتازان شيراز       1567
موسسه غيرانتفاعي پيوندقائمشهر          1568
تفاعي تابران مشهد           موسسه غيران1569
موسسه غيرانتفاعي تابناك المرد          1570
تاكستان  -موسسه غيرانتفاعي تاكستان1571

 قزوين                                          
موسسه غيرانتفاعي تجن قائمشهر         1572
موسسه غيرانتفاعي تعالي قم               1573
موسسه غيرانتفاعي تفتان زاهدان          1574
موسسه غيرانتفاعي تميشان بهشهر        1575
موسسه غيرانتفاعي توحيدگلوگاه 1576

مازندران                                        
    موسسه غيرانتفاعي توران دامغان      1577
موسسه غيرانتفاعي توس مشهد            1578
موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش 1579

سنندج                                         
فاعي ثامن نيشابور          موسسه غيرانت1580
موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان رشت  1581
موسسه غيرانتفاعي جامي نجف اباد       1582
موسسه غيرانتفاعي جاويدجيرفت          1583
علم  موسسه غيرانتفاعي جويندگان1584

كوهدشت                                      
موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1585

                  استان يزد                    
موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1586

اصفهان                                         
موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1587

خوزستان                                      
موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1588

اه                                       كرمانش
 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي1589

رشت                                      واحد
موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 1590

كاشمر                                    واحد
همدان     تفاعي جهاددانشگاهي واحدموسسه غيران1591
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي 1592

مشهد                                           
موسسه غيرانتفاعي حكمت قم             1593
موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 1594

گرگان                                          
موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 1595

قوچان                                          
يمان بجنورد      موسسه غيرانتفاعي حك1596
موسسه غيرانتفاعي خاوران مشهد         1597
موسسه غيرانتفاعي خراسان مشهد        1598
موسسه غيرانتفاعي خردبوشهر             1599
موسسه غيرانتفاعي خردگرايان 1600

مطهرمشهد                                    
موسسه غيرانتفاعي خزرمحموداباد         1601
موسسه غيرانتفاعي خوارزمي نور           1602
موسسه غيرانتفاعي خيام مشهد            1603
يزد       /موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد1604
موسسه غيرانتفاعي دارالفنون قزوين      1605
موسسه غيرانتفاعي دامون فومن           1606
اياسوج              موسسه غيرانتفاعي دان1607
موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان 1608

اصفهان                                         
موسسه غيرانتفاعي دانشستان ساوه       1609
موسسه غيرانتفاعي دانشوران تبريز        1610
موسسه غيرانتفاعي ديلمان الهيجان      1611
موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 1612

          اصفهان                               
موسسه غيرانتفاعي راه دانش بابل         1613
موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال رشت   1614
موسسه غيرانتفاعي رايان دانش 1615

                               قائمشهر         
موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي تبريز    1616
موسسه غيرانتفاعي رجاقزوين              1617
 كرج              موسسه غيرانتفاعي رسام1618
موسسه غيرانتفاعي رشددانش سمنان    1619
موسسه غيرانتفاعي رشديه تبريز           1620
موسسه غيرانتفاعي رفاه تهران             1621
موسسه غيرانتفاعي رودكي تنكابن         1622
موسسه غيرانتفاعي روزبه زنجان           1623
موسسه غيرانتفاعي روزبهان ساري        1624
موسسه غيرانتفاعي زاگرس كرمانشاه      1625
زرنديه        /موسسه غيرانتفاعي زرنديه 1626
موسسه غيرانتفاعي زندشيراز               1627
موسسه غيرانتفاعي سارويه ساري          1628
ن ساري         موسسه غيرانتفاعي ساريا1629
موسسه غيرانتفاعي ساعي گرگان          1630

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور       1631
موسسه غيرانتفاعي سبزامل                 1632
موسسه غيرانتفاعي سبالن اردبيل         1633
     موسسه غيرانتفاعي سپهراصفهان     1634
موسسه غيرانتفاعي سجادمشهد            1635
موسسه غيرانتفاعي سراج تبريز            1636
انتفاعي سردارجنگل رشت    موسسه غير1637
موسسه غيرانتفاعي سفيردانش ايالم      1638
موسسه غيرانتفاعي سلمان مشهد          1639
موسسه غيرانتفاعي سمنگان امل          1640
موسسه غيرانتفاعي سنابادچناران          1641
موسسه غيرانتفاعي سناساري               1642
موسسه غيرانتفاعي سوره تهران            1643
موسسه غيرانتفاعي سهروردي قزوين     1644
   موسسه غيرانتفاعي سيلك كاشان      1645
موسسه غيرانتفاعي سيناكاشان             1646
موسسه غيرانتفاعي شانديزمشهد           1647
نتفاعي شاهرودشاهرود        موسسه غيرا1648
موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 1649

گنبدكاووس                                   
موسسه غيرانتفاعي شفق تنكابن           1650
موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي 1651

خوي                                            
موسسه غيرانتفاعي شمس گنبدكاووس  1652
موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش قم       1653
موسسه غيرانتفاعي شهرياراستارا           1654
موسسه غيرانتفاعي شهرياران 1655

 سهندتبريز
موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي 1656

اصفهاني اصفهان                              
موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي 1657

كرمانشاه                                       
الدين  موسسه غيرانتفاعي شيخ شهاب1658

اهري اهر                              محمود
موسسه غيرانتفاعي صائب ابهر              1659
موسسه غيرانتفاعي صالحان قائمشهر      1660
موسسه غيرانتفاعي صبااروميه              1661
موسسه غيرانتفاعي صبح صادق اصفهان  1662
موسسه غيرانتفاعي صفاهان اصفهان      1663
موسسه غيرانتفاعي صنعتي 1664

فوالداصفهان                                   
عتي قائم موسسه غيرانتفاعي صن1665

قائمشهر                                        
موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 1666

بابل                                             
موسسه غيرانتفاعي طبرستان چالوس     1667

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
 موسسه غيرانتفاعي طبري بابل1668
 موسسه غيرانتفاعي طلوع مهرقم1669
موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمان صوفي 1670

رازي زنجان                                    
موسسه غيرانتفاعي عرفان كرمان          1671
موسسه غيرانتفاعي عطارمشهد             1672
موسسه غيرانتفاعي عقيق شاهين شهر    1673
موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 1674

                                        گرمسار 
 موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني بهنمير1675

بابلسر                                           
موسسه غيرانتفاعي عالمه بحرالعلوم 1676

بروجرد                                         
عالمه جعفري موسسه غيرانتفاعي 1677

رفسنجان                                       
موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس   1678
موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي           1679
موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخداقزوين   1680
موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي قزوين  1681
كاشاني  موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض1682

                 كاشان                         
موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 1683

قزوين                                           
موسسه غيرانتفاعي 1684

تاكستان قزوين                مجلسي عالمه
موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث 1685

                                   نور/ ره/نوري
موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني نايين   1686
موسسه غيرانتفاعي علم گسترمهاجران 1687

شهرك مهاجران                       /اراك 
م وادب نوين موسسه غيرانتفاعي عل1688

شيروان                                         
موسسه غيرانتفاعي علم وفن اروميه       1689
موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس 1690

تبريز                                            
موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه 1691

ارياگرمسار                                     
موسسه غيرانتفاعي علوم 1692

بابل                     اميركال اريان وفناوري
 و موسسه غيرانتفاعي علوم1693

  سپاهان اصفهان                     فناوري
موسسه غيرانتفاعي عين القضات ميانه    1694
موسسه غيرانتفاعي غزالي قزوين           1695
 الدين جمشيد موسسه غيرانتفاعي غياث1696

 ابيك قزوين                          كاشاني
موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيرازشيراز   1697
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  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني گرگان  1698
اذرشهر      /موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان گوگان 1699
موسسه غيرانتفاعي فخررازي ساوه         1700
موسسه غيرانتفاعي فردوس مشهد         1701
موسسه غيرانتفاعي فردوسي طوسي 1702

مشهد                                           
موسسه غيرانتفاعي فرزانگان اصفهان      1703
قائمشهر     موسسه غيرانتفاعي فروردين 1704
موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج    1705
موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان كرمان   1706
سسه غيرانتفاعي فضيلت سمنان        مو1707
موسسه غيرانتفاعي فن ودانش ساوه       1708
االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض1709

اصفهان                           شهر خميني
موسسه غيرانتفاعي قدررشت 1710

كوچصفهان                                   /
موسسه غيرانتفاعي قديرلنگرود            1711
جزيره قشم  -موسسه غيرانتفاعي قشم1712

                              هرمزگان         
موسسه غيرانتفاعي كادوس رشت         1713
 واحدخرمدره    -موسسه غيرانتفاعي كار1714
حدرفسنجان   وا-موسسه غيرانتفاعي كار1715
 واحدقزوين      -موسسه غيرانتفاعي كار1716
موسسه غيرانتفاعي كارون اهواز            1717
وسسه غيرانتفاعي كاسپين م1718

شهرصنعتي البرز                             /
موسسه غيرانتفاعي كاوش محموداباد     1719
موسسه غيرانتفاعي كاويان مشهد          1720
كرمان         /موسسه غيرانتفاعي كرمان 1721
موسسه غيرانتفاعي كسري رامسر          1722
موسسه غيرانتفاعي كمال اروميه           1723
موسسه غيرانتفاعي كمال الملك نوشهر  1724
موسسه غيرانتفاعي كميل كردكوي       1725
ين            قزو موسسه غيرانتفاعي كوثر1726
موسسه غيرانتفاعي كوشيارگيالني رشت       1727

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
موسسه غيرانتفاعي كومش سمنان        1728
گرگان       /موسسه غيرانتفاعي گلستان 1729
موسسه غيرانتفاعي گنجنامه همدان      1730
موسسه غيرانتفاعي گنجينه 1731

ه                                   هنركرمانشا
موسسه غيرانتفاعي گيل رودبار             1732
موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني 1733

گرگان                                         /
تفاعي لقمان موسسه غيران1734

قال                           گلستان اق حكيم
موسسه غيرانتفاعي ليان بوشهر            1735
موسسه غيرانتفاعي مادسنندج             1736
موسسه غيرانتفاعي مارليك نوشهر        1737
موسسه غيرانتفاعي مازياررويان نور        1738
موسسه غيرانتفاعي معراج سلماس        1739
موسسه غيرانتفاعي مفاخررفسنجان       1740
موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي 1741

اردبيل                                         /
   ابيك قزوين /موسسه غيرانتفاعي موالنا1742
موسسه غيرانتفاعي مولوي ايوانكي         1743
موسسه غيرانتفاعي مهدعلم كاشان        1744
فاعي مهراراك                موسسه غيرانت1745
موسسه غيرانتفاعي مهراروندابادان         1746
استانه /موسسه غيرانتفاعي مهراستان 1747

اشرفيه                                          
موسسه غيرانتفاعي مهران بندرانزلي      1748
موسسه غيرانتفاعي مهراوران كرمان       1749
موسسه غيرانتفاعي مهرايين بندرانزلي    1750
موسسه غيرانتفاعي مهركرمان              1751
موسسه غيرانتفاعي مهرگان محالت       1752
موسسه غيرانتفاعي ميثاق رفسنجان      1753
موسسه غيرانتفاعي ميردامادگرگان        1754
قزوين         موسسه غيرانتفاعي ميرعماد1755
فاعي ميزان تبريز            موسسه غيرانت1756
ساوه       موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو1757

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي  كد
ص /موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم 1758

                                 تبريز          /
 نجف اباد/موسسه غيرانتفاعي نجف اباد1759

اصفهان                                         
اروميه             /موسسه غيرانتفاعي نژند1760
جهان اصفهان  موسسه غيرانتفاعي نقش 1761
موسسه غيرانتفاعي نگين جيرفت 1762

جيرفت                                        /
موسسه غيرانتفاعي نواوران كوهدشت 1763

لرستان                                        /
موسسه غيرانتفاعي نوردانش ميمه         1764
موسسه غيرانتفاعي نورهدايت شهركرد   1765
موسسه غيرانتفاعي نوين اردبيل           1766
موسسه غيرانتفاعي نيمامحموداباد         1767
موسسه غيرانتفاعي وحدت تربت جام     1768
موسسه غيرانتفاعي هاتف زاهدان          1769
موسسه غيرانتفاعي هدف ساري            1770
موسسه غيرانتفاعي هرازامل                1771
ان موسسه غيرانتفاعي هرمز1772

بيرجند                                /بيرجند
موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت 1773

اصفهان                                         
موسسه غيرانتفاعي هنرشيراز               1774
بندرگز       /موسسه غيرانتفاعي هيركانيا1775
موسسه غيرانتفاعي ياسين بروجرد        1776

 
دانشگاه پيام نور و كليه مراكز   1901

  وابسته
اربردي و  ك-جامع علمي دانشگاه  1902

  كليه مراكز وابسته
  اي هاي فني و حرفه موزشكدهآساير   1903

ساير مراكز تربيت معلم  وابسته به   1904
  وزارت آموزش و پرورش

ساير مراكز وابسته به دانشگاه آزاد   1905
  اسالمي

 
ساير دانشگاهها و موسسات آموزش   2000

  عالي
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