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  متمركز، هاي نيمه شدگان چند برابر ظرفيت رشته انتخاب و تعيين مجدد دانشگاه محل تحصيل، براي كليه معرفي
  .باشد الزامي مي   12/9/92   لغايت   2/9/92   از تاريخ

شدگان چند برابر ظرفيت  نحوه انتخاب دانشگاه محل تحصيل و شرايط و ضوابط به كليه  معرفي براي كسب اطالعات الزم از 
.اين راهنما را با دقت مطالعه نمايند ، مطالبشود متمركز آزمون سراسري توصيه مي نيمه  هاي تحصيلي يك از رشته هر

 »  

انتخاب محل تحصيل دفترچه راهنماي 
  شدگان چند برابر ظرفيت معرفي
  متمركز تحصيلي نيمه هاي  رشته

  1392سال آزمون سراسري 
  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه

و  ها دانشگاهالمللي  و واحدهاي بين
عالي و همچنين  آموزشمؤسسات 

  ي علوم پزشكي كشورها شگاهدان
  )1392مهر ماه (

انتخاب محل در سايت سازمان از تاريخ «
  »باشد مي 12/9/92لغايت  2/9/92

:متمركز نيمههاي تحصيلي  حاوي كليه رشته  
  . ورزشي علوم   و  بدني تربيت  
، بازيگري ـ ، ارتباط تصويريادبيات نمايشي 

كارگرداني، كارداني هنرهاي نمايشي، طراحي 
 ي صحنه، طراحي لباس، كاردانيپارچه، طراح

 . ، نقاشي و نمايش عروسكيهنرهاي تجسمي
 .طراحي صنعتي 
 .مجسمه سازي 
، موسيقي جهانيو  نوازندگي موسيقي ايراني 

  .آهنگسازي نظامي و
 .كتابت و نگارگري 
 .متمركز نيمههاي  و ساير رشته 

 عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاعم از (
 )ها شگاهدانالمللي  و واحدهاي بين



   1 صفحه

  »باسمه تعالي 
  » 1392آزمون سراسري سال  متمركز نيمههاي تحصيلي  فهرست مندرجات راهنماي انتخاب محل تحصيل رشته« 

  صفحه عنوان
  1 ، نحوه انتخاب رشته محل و تذكرات مهمدمهــمق

بـه روش   بـي و علـوم انسـاني   علوم رياضي و فني، علوم تجرهاي آزمايشي گروهبين داوطلبان كه از تحصيلي هاي رشته ـ بخش اول
  :پذيرند دانشجو مي متمركز نيمه

كـارداني   -3***  )5جـدول شـماره   (دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي  -2***  )4تا  1جداول شماره (كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي  -1
كارشناسـي   -5***  )8جدول شـماره  ( ف اسالمي و ارشادكارشناسي ارشد الهيات و معار -4***  )7و  6جداول شماره (تربيت بدني و علوم ورزشي 

  )9جدول شماره (نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايرانعلوم انتظامي و كارداني علوم پايه انتظامي

5-2 

متمركـز دانشـجو   بـه روش نيمـه   علوم رياضـي و فنـي  گروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از رشتهبخش دوم ـ  
  :ذيرندپ مي

) 13و  12جداول شـماره  (مهندسي برق  -3) *** 11جدول شماره (دكتراي پيوسته فيزيك  -2) *** 10جدول شماره (دكتراي پيوسته رياضي  -1
  )16جدول شماره (كاردان فني برق -6) ***15جدول شماره(مهندسي كشتي-5) ***14جدول شماره (مهندسي دريا -4***

5  

  :پذيرندمتمركز دانشجو ميبه روش نيمه علوم تجربيگروه آزمايشي بين داوطلبان اي تحصيلي كه منحصراً از هرشتهبخش سوم ـ 
 ) ***19جـدول شـماره   (پرسـتاري   -3) *** 18جـدول شـماره   (هاي پزشكي  كارداني فوريت -2) *** 17جدول شماره (مددكاري اجتماعي  -1
هـاي تحصـيلي دوره پـرديس خـودگردان      رشته) *** 20جدول شماره (ش جمهوري اسالمي ايران هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي ارت رشته -4

 )42تا21جداول شماره(هاي علوم پزشكي سراسر كشور دانشگاه
9-5  

  :پذيرندمتمركز دانشجو ميبه روش نيمه هنرگروه آزمايشي بين داوطلبان هاي تحصيلي كه منحصراً از رشتهـ  چهارمبخش 
) *** 52تا  48جداول شماره (ارتباط تصويري  -3) *** 47تا  45جداول شماره (ادبيات نمايشي  -2) *** 44و  43جداول شماره (سازي آهنگ -1
جداول (طراحي پارچه  -6) *** 57و  56جداول شماره (تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  -5) *** 55تا  53جداول شماره (بازيگري ـ كارگرداني   -4

طراحـي لبـاس    -9) *** 66تـا   64جـداول شـماره   (طراحي صـنعتي   -8) *** 63و  62جداول شماره (طراحي صحنه  -7) *** 61تا  58شماره 
) 73و  72جـداول شـماره   (كـارگرداني تلويزيـون    -11) *** 71و  70جداول شماره (كارداني هنرهاي تجسمي  -10 ) ***69تا  67جداول شماره (

تـا   80جداول شـماره  (نقاشي  -14) *** 79و  78جداول شماره (مجسمه سازي  -13) *** 77تا  74داول شماره ج(كتابت و نگارگري  -12*** 
نوازنـدگي   -17) *** 87و  86جـداول شـماره   (نوازنـدگي موسـيقي ايرانـي     -16) *** 85و  84جداول شـماره  (نمايش عروسكي  -15) *** 83

    )90جدول شماره(وسيقي نظاميم-18) ***89و  88جداول شماره (موسيقي جهاني

14-9  

  15  .1392 آزمون سراسري سال متمركزهاي تحصيلي نيمهرشتهتحصيل  فرم انتخاب محلحوه تكميل نـ  پنجمبخش 
  15  .جهت تكميل و ثبت در سايت سازمان فرم انتخاب كد محل تحصيلنويس ـ پيش ششمبخش 

  15  . متمركزشركت در مراحل مصاحبه و تحويل به مؤسسات نيمه هاي متمركز برايشدگان رشتهفرم تعهد پذيرفته
     مـقدمه   

ضـمن اعـالم كدرشـته     ،1392سراسـري سـال   متمركز آزمون تحصيلي نيمههاي از رشتهظرفيت هر يك برابر شدگان چند موفقيت براي كليه معرفي با آرزوي
وسـيله بـه اطـالع كليـه      بـدين  ،آزمـون فـوق  ) 2شماره (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته  ركزمتم نيمههاي ي تحصيلي از كدهاي اصلي رشتهها محل

در فرم انتخاب رشته تحصـيلي   متمركز نيمههاي بندي صورت گرفته رشته رساند كه الزم است بدون در نظر داشتن اولويتشدگان چند برابر ظرفيت مي معرفي
 رشـته كد ،هاي منـدرج در ايـن دفترچـه راهنمـا    اساس رشته مجدداً بر متمركز معرفي شده خود ي تحصيلي نيمهها رشتهيا  توجه به رشته و با و ،)اصلي(اوليه 
هاي الزم و اطمينان از صحت كدهاي انتخابي، آنهـا را در فـرم اينترنتـي     وده و پس از كنترلبندي جديد نم ي تحصيلي خود را تعيين و به دلخواه اولويتها محل

  ).باشدمالك تعيين دانشگاه محل تحصيل همين انتخاب رشته مي( .ينداوارد نم
  :مهمتذكرات خيلي 

يا  بايست با مشخصات كارت اعتباريصورت اينترنتي بوده و داوطلبان ميبه  در اين مرحله نيز شدگان معرفيمجدد  متمركز نيمههاي تحصيلي انتخاب رشته -1
 :اينترنتـي سـازمان بـه نشـاني    بـا مراجعـه بـه سـايت      12/9/92لغايت  2/9/92خود از تاريخ  رونده و كد رهگيريپداوطلب و يا شماره ، شماره شناسنامه

www.sanjesh.org   مون عملي و در مراحل مصاحبه، معاينه و آز شدگان معرفينسبت به تكميل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند و چنانچه هر يك از
 هـاي يا رشته در رشته از گزينش قطعي انصراف منزلة بهيا ساير مراحل گزينش شركت نمايند اما در انتخاب رشته مجدد اينترنتي ياد شده، اقدام ننمايند، 

  .باشدو يا مؤسسه ذيربط قابل قبول نميخواهد شد و اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نبوده و هيچگونه تقاضايي بعد از آن از طريق پست ذيربط تلقي
از  چنـد برابـر ظرفيـت هـر يـك       شدگان  معرفي در رديف   چنانچه ،باشند  توجه داشته 1392هاي متمركز آزمون سراسري سال  داوطلبان پذيرفته شده رشته -2

،  متمركـز اعـالم شـده    نيمـه   هاي  يا رشته  به، معاينه و يا آزمون عملي رشتهمصاح  مختلف  مراحل  انجام  اند، در صورتيكه براي متمركز قرار گرفته  نيمه  هاي  رشته
قبـولي گردنـد،     متمركز اعالم  نيمه  هاي تحصيلي رشتههر يك از   نهايي به عنوان پذيرفته شده  ،سازمان ترنتيدر سايت اينپس از انتخاب محل نموده و  مراجعه 

 . باشد رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نمي و ادامه تحصيل درز باطل شده و امكان بازگشت متمرك  در رشته  آنان  قبوليمطابق ضوابط 
باشد و تحت هـيچ شـرايطي مـورد قبـول قـرار       رشته  ميسر نميي انتخابي بعد از اتمام مراحل انتخاب ها محلدرخواست حذف، تغيير يا افزايش كدرشته  -3

  . در هنگام انتخاب رشته دقت كافي داشته باشندبايست نخواهد گرفت، لذا داوطلبان مي
و يا دو كد اصـلي  ...) نقاشي و و تربيت بدني و علوم ورزشيهاي  رشته مانند( ي فرعيها محلاصلي با مجموع كد  متمركز نيمه كدرشتهكه در چند داوطلباني -4

فرم انتخاب رشـته موجـود در سـايت سـازمان      خود را درب محل تحصيل با دقت اولويت انتخا اند بايستيشدهمعرفي ) تك كدي(بدون مجموع كد فرعي 
تربيـت   متمركـز  نيمـه هاي رشته شدگان معرفيدر صورتي كه داوطلبي در رديف  :بعنوان مثال. باشدتحصيل ميمالك همين انتخاب محلمشخص نمايند و 

هـا را بـا در نظـر    بايست اين رشتهمي ،قرار گرفته است..  .نرهاي تجسمي وكارداني ه ،طراحي صنعتي ،نقاشي ،كشتيمهندسي  ،هاي پزشكي فوريت ،بدني
فـرم   در ايـن راهنمـا اسـتخراج و    از) كشتيهاي پزشكي و مهندسي  هاي تك كدي مثل فوريترشته(گرفتن مجموع كدهاي اصلي و فرعي و يا تك كدي 

بـا   ،سـايت سـازمان   در مقرر موعد سپس در انتهاي اين دفترچه تكميل و رج درمند متمركز نيمههاي  نويس انتخاب محل دانشگاه محل تحصيل رشته پيش
  . همين دفترچه براي اطالع درج شده است آخردر بخش ) كد محل(نويس فرم انتخاب رشته  ضمناً پيش .توجه به اولويت عالقه خود درج نمايند

ي انتخابي تلقي نخواهد شد ها محلقبولي قطعي در كدرشته منزله مراحل آن به  ساير يا معاينه و آزمون عملي و ،شدن داوطلب در مراحل مصاحبهپذيرفته  - 5
  .باشد بعد از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان مي 1392بهمن ماه نيمه دوم نهايي در  شدگان پذيرفتهو اعالم اسامي 



   2 صفحه

     بخش اول   
  :پذيرندمي ، دانشجومتمركز از چند گروه آزمايشيه به روش نيمهها و مؤسسات آموزش عالي ك هاي تحصيلي دانشگاهرشته 

  رشته كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي   
  )24726كد (و مؤسسات غيرانتفاعي  )24411كد (، دانشگاه پيام نور )23056كد (، نوبت دوم )22299كد (دوره روزانه 

  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه دوره روزانه )22299كد  (بيت بدني و علوم ورزشي رشته كارشناسي ترهاي تحصيل  كد محل - 1  شماره  جدول
توضيحات /نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلجنس پذيرشظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته كدرشته دوره  مردزن 
 دانشگاه اراك  15 10 25  علوم ورزشي تربيت بدني و1001روزانه

  دانشگاه اروميه  17 17 34  علوم ورزشي تربيت بدني و 1002زانهرو
  دانشگاه اصفهان  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1003روزانه
  ـــ زن 23 رفتارحركتي علوم ورزشي تربيت بدني و 1004روزانه

  ـــ زن 23 يفيزيولوژي ورزش علوم ورزشي تربيت بدني و 1005روزانه  ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا
  ـــ زن 23 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1006روزانه
 دانشگاه ايالم  10 10 20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1007روزانه
  دانشگاه بجنورد  20 20 40 ورزش همگاني علوم ورزشي تربيت بدني و 1008روزانه
  انشگاه بوعلي سينا همداند  10 10 20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1009روزانه
  بيرجند  20 10 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1010روزانه
  10 10 20 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1012روزانه  نيقزوـ  )ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب  10 10 20 رفتارحركتي علوم ورزشي تربيت بدني و 1011روزانه
 دانشگاه تبريز  مرد زن 45  علوم ورزشي بيت بدني وتر 1013روزانه
  مرد ـــ 3  علوم ورزشي تربيت بدني و 1014روزانه

 ريدب تيدانشگاه ترب
  تهران ييرجا ديشه

  ويژه داوطلبان بومي شهر تهران
  ويژه داوطلبان بومي استان قم  ـــ زن 4  علوم ورزشي تربيت بدني و 1015روزانه
  ويژه داوطلبان بومي استان زنجان  ـــ زن 11  علوم ورزشي دني وتربيت ب 1016روزانه
  ويژه داوطلبان استان البرز  ـــ زن 16  علوم ورزشي تربيت بدني و 1017روزانه
 ويژه داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران  مرد ـــ 27  علوم ورزشي تربيت بدني و 1018روزانه
  دانشگاه تهران  25 25 50  م ورزشيعلو تربيت بدني و 1019روزانه
  دانشگاه جهرم  مرد زن 14 مديريت ورزشي,فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1020روزانه
  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  13 13 26  علوم ورزشي تربيت بدني و 1021روزانه
 )عدم واگذاري خوابگاه( محل تحصيل كرجارزمي تهران ـ دانشگاه خو  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1022روزانه
  دانشگاه رازي كرمانشاه  10 10 20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1024روزانه
 دانشگاه زابل  مرد زن 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1025روزانه
  دانشگاه زنجان  17 17 34  وم ورزشيعل تربيت بدني و 1026روزانه
  دانشگاه سمنان  مرد ـــ 30 رفتارحركتي علوم ورزشي تربيت بدني و 1027روزانه
  14 14 28  علوم ورزشي تربيت بدني و 1028روزانه

  14 14 28 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1029روزانه  زاهدان ـ بلوچستان و ستانيدانشگاه س
  14 14 28 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1030نهروزا

  دانشگاه شاهرود  مرد زن 32  علوم ورزشي تربيت بدني و 1031روزانه
  دانشگاه شهركرد  15 15 30 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1032روزانه
  اهنر كرماندانشگاه شهيد ب  12 10 22  علوم ورزشي تربيت بدني و 1033روزانه
  دانشگاه شهيد بهشتي تهران  12 11 23  علوم ورزشي تربيت بدني و 1034روزانه
  دانشگاه شهيد چمران اهواز  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1035روزانه
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  20 20 40  علوم ورزشي تربيت بدني و 1036روزانه
  دانشگاه شيراز  15 15 30  علوم ورزشي بدني و تربيت 1037روزانه
  دانشگاه فردوسي مشهد  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1038روزانه
 دانشگاه قم  مرد ـــ 20 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1039روزانه
  واحد خواهران انتهاي خيابان طالقانيكاشان ـ دانشگاه   ـــ زن 12 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1040روزانه
  دانشگاه كاشان  مرد ـــ 15 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1041روزانه
  دانشگاه كردستان ـ سنندج  18 17 35  علوم ورزشي تربيت بدني و 1042روزانه
 دانشگاه گنبد  مرد ـــ 20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1043روزانه

  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1044وزانهر

  15 15 30 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1045روزانه  دانشگاه گيالن ـ رشت
  15 15 30 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1046روزانه
  مرد ـــ 15 مربيگري ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1047روزانه
    آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  18 18 36  علوم ورزشي تربيت بدني و 1048نهروزا

  محل تحصيل واحد پلدختر  مرد ـــ 40  علوم ورزشي تربيت بدني و 1049روزانه
  12 12 24 بيومكانيك ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1050روزانه

  12 12 24 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1051روزانه  فاقد خوابگاهـ بابلسر ـ دانشگاه مازندران 
  12 12 24 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1052روزانه
  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  مرد ـــ 30 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1053روزانه
  )ويژه خواهران(شگاه نهاونددان  ـــ زن 40  علوم ورزشي تربيت بدني و 1054روزانه
  دانشگاه هرمزگان  مرد زن 22  علوم ورزشي تربيت بدني و 1055روزانه
  ـ رفسنجان) عج(عصردانشگاه ولي  15 15 30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1056روزانه
 دانشگاه يزد  11 7 18  علوم ورزشي تربيت بدني و 1057روزانه



   3 صفحه

  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدوره نوبت دوم ) 23056كد (تربيت بدني و علوم ورزشي يل رشته تحصي ها محلكد  - 2 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
 مرد زن  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل جنس پذيرش

  راكدانشگاه ا 12  8  20  علوم ورزشي تربيت بدني و1058نوبت دوم
  هيدانشگاه اروم  5  5  10  علوم ورزشي تربيت بدني و 1059نوبت دوم
 ـــ  زن  2 رفتارحركتي علوم ورزشي تربيت بدني و 1060نوبت دوم

 ـــ  زن  2 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1061نوبت دوم  تهرانـ  )س(دانشگاه الزهرا
 ـــ  زن  2 ديريت ورزشيم علوم ورزشي تربيت بدني و 1062نوبت دوم
  الميدانشگاه ا  5  5  10  علوم ورزشي تربيت بدني و 1063نوبت دوم
  همدان نايس يدانشگاه بوعل 10  10  20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1064نوبت دوم
  زيدانشگاه تبر مرد  زن  30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1065نوبت دوم
  دانشگاه جهرم مرد  زن  14 مديريت ورزشي,فيزيولوژي ورزشي زشيعلوم ور تربيت بدني و 1066نوبت دوم
  سبزواري ـ سبزوار ميدانشگاه حك  9  9  18  علوم ورزشي تربيت بدني و 1067نوبت دوم
  كرمانشاه يدانشگاه راز 10  10  20  علوم ورزشي تربيت بدني و 1068نوبت دوم
  انشگاه زابلد مرد  زن  30  علوم ورزشي تربيت بدني و 1069نوبت دوم
  دانشگاه شاهرود مرد  زن  16  علوم ورزشي تربيت بدني و 1070نوبت دوم
  دانشگاه شهركرد  2  2  4 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1071نوبت دوم
  باهنركرمان ديدانشگاه شه 10  12  22  علوم ورزشي تربيت بدني و 1072نوبت دوم
  تهران -يبهشت ديدانشگاه شه  2  3  5  وم ورزشيعل تربيت بدني و 1073نوبت دوم
  اهواز چمران ديدانشگاه شه 15  10  25  علوم ورزشي تربيت بدني و 1074نوبت دوم
  مشهد يدانشگاه فردوس  5  5  10  علوم ورزشي تربيت بدني و 1075نوبت دوم
  واحد خواهران انتهاي خيابان طالقانيـ كاشان دانشگاه  ـــ  زن  12 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1076نوبت دوم
  دانشگاه كاشان مرد  ـــ  15 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1077نوبت دوم
  7  8  15  علوم ورزشي تربيت بدني و 1078نوبت دوم

  رشتـ  النيدانشگاه گ
  7  8  15 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و  1079نوبت دوم

  7  8  15 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1080بت دومنو
 مرد  ـــ  10 مربيگري ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1081نوبت دوم
  8  8  16 بيومكانيك ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1082نوبت دوم

  8  8  16 فيزيولوژي ورزشي م ورزشيعلو تربيت بدني و 1083نوبت دوم  فاقد خوابگاهـ بابلسر ـ دانشگاه مازندران 
  8  8  16 مديريت ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1084نوبت دوم
  لياردب-يليدانشگاه محقق اردب مرد  ـــ  15 فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي تربيت بدني و 1085نوبت دوم
  )خواهران ژهيو( دانشگاه نهاوند ـــ  زن  10  علوم ورزشي تربيت بدني و 1086نوبت دوم
  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  مرد  زن  8  علوم ورزشي تربيت بدني و 1087نوبت دوم
  زديدانشگاه  11  7  18  علوم ورزشي تربيت بدني و 1088نوبت دوم

  ورمراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام ن )24411  كد( هاي تحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي كد محل - 3 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
 مرد زن  محل تحصيلپيام نور دانشگاه  مركز نام جنس پذيرش

  دانشگاه پيام نور سمنان ـ مركز سمنان  مرد  زن  50  علوم ورزشي تربيت بدني و1089پيام نور
  ام نور همدان ـ مركز رزن دانشگاه پي مرد  زن  50  علوم ورزشي تربيت بدني و1090پيام نور

  غيرانتفاعيـ غيردولتي ات آموزش عالي مؤسس )24726كد (ورزشي  و علوم   بدني تربيت  تحصيل رشته  هاي كد محل  - 4 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
 مرد زن  محل تحصيلمؤسسه آموزش عالي  نام جنس پذيرش

  مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري مرد  زن  60  علوم ورزشي تربيت بدني و1091غيرانتفاعي
  مؤسسه غيرانتفاعي سناباد ـ چناران مرد  زن  60  علوم ورزشي تربيت بدني و1092غيرانتفاعي

  تربيت بدني و علوم ورزشي دبيري رشته كارشناسي  
  )22783تا  22776و  22755تا  22705كدهاي ( ـ ويژه داوطلبان آزاد دانشگاه فرهنگيان

  فرهنگيان   دانشگاه )22783تا  22776و  22755تا  22705كدهاي (تربيت بدني و علوم ورزشي دبيري هاي تحصيل رشته كارشناسي  كد محل -5 شماره  جدول
كدرشته دوره

وضيحاتت/ پرديس محل تحصيل مخصوص داوطلبان بومي استانجنس پذيرشظرفيت عنوان رشته محل مردزن 
  زيتبر ـ  ينيعالمه ام سيپردذربايجان شرقيآ مرد ـــ 48 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22705فرهنگيان
  زيتبر ـ ) س(فاطمه الزهرا سيپردذربايجان شرقيآ ـــ زن 42 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22706فرهنگيان
  ـ زنجان يبهشتديشه سيپرد غربيذربايجانآ مرد ـــ 11 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22707فرهنگيان
  هيـ اروم ييعالمه طباطبا سيپردذربايجان غربيآـــزن9 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22776فرهنگيان
  ـ زنجان يبهشتديشه سيپرد اردبيل مرد ـــ 11 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22708فرهنگيان

  هيـ اروم ييعالمه طباطبا سيپرداردبيلـــزن9 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22777نگيانفره
  باهنر ـ اصفهانديشه سيپرد اصفهان مرد ـــ 30 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22709فرهنگيان
  ـ اصفهان) س(هرافاطمه الز سيپرد اصفهان ـــ زن 26 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22710فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد البرز مرد ـــ 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22755فرهنگيان
  باهنر ـ اراكديشه سيپرد ايالم مرد ـــ 14 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22711فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد ايالم ـــ زن 11 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22712فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد بوشهر مرد ـــ 4 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22713فرهنگيان
  ـ اصفهان) س(فاطمه الزهرا سيپرد بوشهر ـــ زن 4 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22714فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد تهران ـــ زن 9 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22715فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد تهران ـــ زن 10 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22716فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد چهارمحال و بختياري مرد ـــ 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22717فرهنگيان



   4 صفحه

  فرهنگيان   دانشگاه )22783تا  22776و  22755تا  22705كدهاي (تربيت بدني و علوم ورزشي دبيري  هاي تحصيل رشته كارشناسي كد محل -5 شماره  جدولادامه 
كدرشته دوره

توضيحات/ پرديس محل تحصيل مخصوص داوطلبان بومي استانجنس پذيرشظرفيت عنوان رشته محل مردزن 
  ـ تهرانبهينس سيپرد هارمحال و بختياريچ ـــ زن 14 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22718فرهنگيان
  مشهد-يبهشتديشه سيپرد خراسان جنوبي مرد ـــ 12 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22719فرهنگيان
  ـ مشهد نژاد يهاشمديشه سيپرد خراسان جنوبي ـــ زن 10 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22720فرهنگيان
  مشهد-يبهشتديشه سيپرد خراسان رضوي مرد ـــ 55 علوم ورزشي بدني وتربيت دبيري  22721فرهنگيان
  ـ مشهد نژاد يهاشمديشه سيپرد خراسان رضوي ـــ زن 50 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22722فرهنگيان
  ـ سمنان ييرجاديشه سيپرد خراسان شمالي مرد ـــ 8 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22723فرهنگيان

  ـ مشهد نژاد يهاشمديشه سيپرد خراسان شمالي ـــ زن 7 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22724رهنگيانف
  )محل تحصيل رجايي دزفول(ـ اهواز ) ص(حضرت رسول اكرم سيپرد خوزستان مرد ـــ 25 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22725فرهنگيان
  ـ اصفهان) س(فاطمه الزهرا سيپرد خوزستان ـــ زن 30 ورزشيعلوم تربيت بدني ودبيري  22726فرهنگيان
  ـ زنجان يبهشتديشه سيپرد زنجان مرد ـــ 13 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22727فرهنگيان
  ـ سمنان ييرجاديشه سيپرد سمنان مرد ـــ 8 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22728فرهنگيان
  ـ سمنان )س(الزهرا سيپردسمنانـــزن7 علوم ورزشي ت بدني وتربيدبيري 22778فرهنگيان
  مشهد-يبهشتديشه سيپرد سيستان و بلوچستان مرد ـــ 17 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22729فرهنگيان
  درعباسـ بن) س(فاطمه الزهرا سيپرد سيستان و بلوچستان ـــ زن 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22730فرهنگيان
  رازيباهنر ـ شديشه سيپرد فارس ـــ زن 50 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22731فرهنگيان
  رازيـ ش ييرجاديشه سيپرد فارس مرد ـــ 55 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22732فرهنگيان
  ـ زنجان يتبهشديشه سيپرد قزوين مرد ـــ 6 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22733فرهنگيان
  ـ سمنان )س(الزهرا سيپردقزوينـــزن5 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22779فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد قم مرد ـــ 5 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22734فرهنگيان
  مدرس ـ سنندجديشه سيپرد كردستان مرد ـــ 13 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22735فرهنگيان
  هيـ اروم ييعالمه طباطبا سيپردكردستانـــزن12 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22780فرهنگيان
  باهنر ـ كرمانديشه سيپرد كرمان ـــ زن 25 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22736فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد كرمان مرد ـــ 35 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22737فرهنگيان
  مدرس ـ سنندجديشه سيپرد كرمانشاه مرد ـــ 32 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22738فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد كرمانشاه ـــ زن 25 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22739فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد بويراحمدكهگيلويه و دمر ـــ 10 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22740فرهنگيان
  ـ اصفهان) س(فاطمه الزهرا سيپرد بويراحمدكهگيلويه و ـــ زن 7 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22741فرهنگيان
  ـ گرگان) ره(ينيامام خم سيپرد گلستان ـــ زن 25 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22742فرهنگيان
  يـ سار يعتيدكتر شر سيپرد گلستان مرد ـــ 29 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22743فرهنگيان
  يـ سار يعتيدكتر شر سيپرد گيالن مرد ـــ 24 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22744فرهنگيان
  يـ سار) س(فاطمه الزهرا سيپردگيالنـــزن20 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22781فرهنگيان
  چمران ـ تهرانديشه سيپرد لرستان مرد ـــ 17 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22745فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد لرستان ـــ زن 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22746فرهنگيان
  يـ سار يعتيدكتر شر سيپرد مازندران مرد ـــ 20 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22747فرهنگيان
  يـ سار) س(فاطمه الزهرا سيپرد مازندرانـــزن15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22782فرهنگيان
  باهنر ـ اراكديشه سيپرد مركزي مرد ـــ 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22748فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد مركزي ـــ زن 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22749فرهنگيان
  مشهد-يبهشتديشه سيپرد هرمزگان مرد ـــ 14 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22750فرهنگيان
  ـ بندرعباس) س(فاطمه الزهرا سيپرد هرمزگان ـــ زن 10 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22751فرهنگيان
  باهنر ـ اراكديشه سيپرد همدان مرد ـــ 20 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22752فرهنگيان
  ـ تهرانبهينس سيپرد همدان ـــ زن 15 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22753فرهنگيان
  ـ سمنان ييرجاديشه سيپرد يزد مرد ـــ 13 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري  22754فرهنگيان
  ـ سمنان )س(الزهرا سيپرد ديزـــزن12 علوم ورزشي تربيت بدني ودبيري 22783فرهنگيان

  

  تربيت بدني و علوم ورزشي داني رشته كار 
  مجتمع آموزش عالي اردكان )23087كد (نوبت دوم  و )22361كد (دوره روزانه 

  مجتمع آموزش عالي اردكان دوره روزانه) 22361كد  (تربيت بدني و علوم ورزشي  دانيكد محل تحصيل رشته كار - 6 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
 مرد زن  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل جنس پذيرش

  مجتمع آموزش عالي اردكان مرد  -  20 مربيگري علوم ورزشيتربيت بدني وكارداني 22361روزانه
  مجتمع آموزش عالي اردكان )شبانه(دوره نوبت دوم ) 23087كد (كد محل تحصيل رشته كارداني تربيت بدني و علوم ورزشي  -7 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

 مرد زن  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل جنس پذيرش
  مجتمع آموزش عالي اردكان مرد  -  6 مربيگري علوم ورزشيتربيت بدني وكارداني 23087نوبت دوم

  

   رشد الهيات و معارف اسالمي و ارشادشناسي ارشته كار 
  ـ مشهد) ع(المللي غيرانتفاعي امام رضا دانشگاه بين )24742كد ( غيرانتفاعيدوره 

  ـ مشهد) ع(امام رضاغيرانتفاعي  المللي دانشگاه بين )24742كد ( الهيات و معارف اسالمي و ارشادكد محل تحصيل رشته   - 8 شماره  جدول
كدرشته  دوره

ن رشتهعنوا محل   ظرفيت عنوان گرايش 
 مرد زن  محل تحصيلمؤسسه آموزش عالي  نام جنس پذيرش

  ـ مشهد) ع(مام رضاغيرانتفاعي االمللي  دانشگاه بين --  زن  25  الهيات و معارف اسالمي و ارشادكارشناسي ارشد 24742غيرانتفاعي



   5 صفحه

  نتظامي داني علوم پايه اكارهاي كارشناسي علوم انتظامي و  رشته 
  علوم پايه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران دانشگاه  )22360تا  22358هاي كد( روزانهدوره 

  دانشگاه علوم پايه نيروي انتظامي) 22360تا  22358كدهاي (نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -9  شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات جنس پذيرش

راهنماي انتخاب رشته دفترچه هاي بخش پيوستدر شرايط -ويژه شاغلين نيروي انتظامي مرد ـــ 120   علوم انتظامي 22358روزانه
راهنماي انتخاب رشته دفترچه هاي بخش پيوست شرايط در مرد ـــ 880   علوم انتظامي 22359روزانه
راهنماي انتخاب رشته دفترچه هاي بخش پيوست شرايط در ـــ زن 100  كارداني علوم پايه انتظامي 22360روزانه

************************************************************************************************  

     دومبخش    
  :پذيرنددانشجو مي) علوم رياضي و فني( 1از گروه آزمايشي منحصراً  ومتمركز موزش عالي كه به روش  نيمهها و مؤسسات آ هاي تحصيلي دانشگاهرشته 

  شهيد باهنر كرمان دانشگاه ) 11341كد (دوره روزانه دكتراي پيوسته رياضي  رشته 
  انشگاه شهيد باهنر كرماند دوره روزانه )11341كد (دكتراي پيوسته رياضي   رشتهتحصيل   كد محل - 10  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  هزار از هاي كمتر رتبه پذيرش از مرد زن 10  دكتراي پيوسته رياضي 11341روزانه

  پايه زنجان مركز تحصيالت تكميلي در علوم ) 11341كد (دوره روزانه دكتراي پيوسته فيزيك  رشته 
  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان دوره روزانه )11345كد (دكتراي پيوسته فيزيك   رشتهتحصيل   كد محل -11  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  ساز در داخل دانشگاه استفاده كنند توانند از خوابگاه خودگردان تازه اهران ميخو مرد زن 20  دكتراي پيوسته فيزيك  11345روزانه

   ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 11343كد (مهندسي برق دوره روزانه   رشته 
  مهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جروزانه   دوره )11343كدهاي (مهندسي برق  رشتهتحصيل   كد محل -12  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  مرد ـــ 45 مخابرات  مهندسي برق 11343روزانه

   ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 14147كد ( نوبت دوممهندسي برق دوره   رشته 
  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نوبت دوم  دوره )14147كد ( مهندسي برق رشتهحصيل ت  كد محل - 13  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  مرد ـــ 20 مخابرات  مهندسي برق 14147نوبت دوم

   نشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردا) 11339كد (دوره روزانه مهندسي دريا  رشته 
   دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دوره روزانه )11339كد (مهندسي دريا   رشتهتحصيل   كد محل -14  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
لطفا به توضيحات در قسمت شرايط و ضوابط عمومي و (بورسيه شركت ملي نفتكش   مرد  ـــ  15  يانورديدر  مهندسي دريا  11339 روزانه

)مراجعه فرماييدهاي دفترچه انتخاب رشته  در بخش پيوستاختصاصي دانشگاه 

  صنعت نفت دانشگاه ) 11342كد (دوره روزانه مهندسي كشتي  رشته 
  دانشگاه صنعت نفت دوره روزانه )11342كد (  ندسي كشتيمه رشتهتحصيل   كد محل -15  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  محل تحصيل محمودآباد مازندران مرد - 25 موتور  مهندسي كشتي 11342روزانه

   ايران  جمهوري اسالمي  سيماي و دانشگاه صدا) 11344كد(كاردان فني برق دوره روزانه   رشته 
  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران )11344كد (روزانه   دوره كاردان فني برق  رشتهتحصيل   كد محل -16  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  مرد ـــ 60 كترونيكال  كاردان فني برق 11344روزانه

************************************************************************************************  

     سومبخش    
  :پذيرنددانشجو مي) علوم تجربي( 2از گروه آزمايشي منحصراً و متمركز  ها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش نيمه هاي تحصيلي دانشگاهرشته 

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ) 22362كد (دوره روزانه مددكاري اجتماعي  رشته 
  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران دوره روزانه )22362كد (مددكاري اجتماعي   رشتهتحصيل    كد محل -17  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات س پذيرشجن
  فاقد امكانات خوابگاهي مرد زن 45   مددكاري اجتماعي 22362 روزانه



   6 صفحه

  هاي علوم پزشكي  دانشگاه) 11443تا  11384و  11378هاي كد(دوره روزانه هاي پزشكي  فوريت رشته 
  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه )11443تا  11384و  11378 كدهاي(هاي پزشكي  كارداني فوريت  رشتهتحصيل   هاي كد محل - 18  شماره  جدول

كدرشته  دوره
 ظرفيت عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل جنس پذيرش
هاي پزشكي كارداني فوريت11378 روزانه  اراكيدانشگاه علوم پزشكمردـــ 40 
كيهاي پزش كارداني فوريت11384 روزانه   وميهماني انتقال ممنوعيت/فاقدخوابگاه/شهر مشكين شهرستان سالمت آموزش موسسه/لياردبيدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11385 روزانه  لياردبيدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11386 روزانه  هيرومايدانشگاه علوم پزشكمردـــ32 
هاي پزشكي كارداني فوريت11387 روزانه   ويژه داوطلبان بومي استان تهرانـ كرج -البرزيدانشگاه علوم پزشكمردـــ15 
هاي پزشكي كارداني فوريت11388 روزانه   كرج-البرزيدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11389 روزانه  الميايپزشكدانشگاه علوممردـــ22 
هاي پزشكي كارداني فوريت11390 روزانه   بندرعباسيدانشگاه علوم پزشكمردـــ35 
هاي پزشكي كارداني فوريت11391 روزانه  بوشهريدانشگاه علوم پزشكمردـــ32 
هاي پزشكي كارداني فوريت11392 روزانه  رجنديبيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي داني فوريتكار11393 روزانه  قائن يدانشكده پرستارـرجنديبيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11394 روزانه   فردوس يراپزشكيدانشكده پـرجنديبيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11395 روزانه   سراب يدانشكده علوم پزشكـزيتبريدانشگاه علوم پزشكمردـــ15 
هاي پزشكي كارداني فوريت11396 روزانه   هيدريتربت حيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11397 روزانه   شوشتر يمحل تحصيل دانشكده علوم پزشكـ شاپوراهواز يجنديدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
اي پزشكيه كارداني فوريت11398 روزانه   محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي بستانـ شاپوراهواز يجنديدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11399 روزانه  جهرميدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11400 روزانه   انشكده پرستاري اسفرايندـ بجنورد - يخراسان شماليدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11401 روزانه   روانيدانشكده پرستاري شـ بجنورد - يخراسان شماليدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11402 روزانه   انه وسملقانم يپزشك يتهايفور يمركز اموزشـ بجنورد - يخراسان شماليدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11403 روزانه  دزفوليدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11404 روزانه   فاقد خوابگاهـ رفسنجان يدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11405 روزانه  زابليدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هروزان هاي پزشكي كارداني فوريت11406    فاقد خوابگاه وامكانات رفاهي/موسسه اموزش عالي سالمت شهرستان خاش/زاهدانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11407 روزانه  زنجانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11408 روزانه  سبزواريانشگاه علوم پزشكدمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11409 روزانه   ويژه داوطلبان بومي استان تهران -زشكي سرخه دانشكده پيراپـسمنانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ10 
هاي پزشكي كارداني فوريت11410 روزانه   پزشكي سرخهمحل تحصيل دانشكده پيراـسمنانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ10 
هاي پزشكي كارداني فوريت11411 روزانه   پزشكي  گرمسار  يرا دانشكده پـسمنانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11412 روزانه   ويژه داوطلبان بومي استان تهرانـ شاهروديدانشگاه علوم پزشكمردـــ5 
زشكيهاي پ كارداني فوريت11413 روزانه  شاهروديدانشگاه علوم پزشكمردـــ15 
هاي پزشكي كارداني فوريت11414 روزانه   شهركرديدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11415 روزانه  دانشكده پيراپزشكي دارابـرازيشيدانشگاه علوم پزشكمردـــ15 
هاي پزشكي كارداني فوريت11416 روزانه   دانشكده پيراپزشكي ممسنيـرازيشيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11417 روزانه  فسايدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11418 روزانه  نيقزويدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11419 روزانه  قميدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11420 روزانه  كاشانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11421 روزانه   سنندج-كردستان يدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11422 روزانه   كرمانشاهيدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11423 روزانه  گناباديدانشگاه علوم پزشكمردـــ24 
هاي پزشكي كارداني فوريت11424 روزانه   رشت-النيگيدانشگاه علوم پزشكمردـــ32 
هاي پزشكي كارداني فوريت11425 روزانه   يتهاي پزشكي پلدخترمركز آموزشي فورـ خرم اباد -لرستانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11426 روزانه   خرم اباد-لرستانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ32 
هاي پزشكي كارداني فوريت11427 روزانه  كده پيراپزشكي آملدانشمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11428 روزانه   تربت جام يه علوم پزشكدانشكدـمشهديدانشگاه علوم پزشكمردـــ23 
هاي پزشكي كارداني فوريت11429 روزانه   مركز آموزشي فوريتهاي پزشكي درگزـمشهديدانشگاه علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11430 روزانه  دانشكده  پرستاري كاشمرـمشهديدانشگاه علوم پزشكمردـــ30 
اي پزشكيه كارداني فوريت11431 روزانه   رستاري اسدآباد دانشكده پـهمدانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ22 
هاي پزشكي كارداني فوريت11432 روزانه   پزشكي نهاوند يرا دانشكده پـهمدانيدانشگاه علوم پزشكمردـــ22 
هاي پزشكي كارداني فوريت11433 روزانه  اسوجييدانشگاه علوم پزشكمردـــ22 
هاي پزشكي كارداني فوريت11434 روزانه   محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوهـزدييدانشگاه علوم پزشكمردـــ20 
هاي پزشكي كارداني فوريت11435 روزانه   محدوديت در نقل و انتقالـ  رانشهريايدانشكده علوم پزشكمردـــ40 
هاي پزشكي كارداني فوريت11436 روزانه  بميعلوم پزشكگاهشدانمردـــ7 
هاي پزشكي كارداني فوريت11437 روزانه   ويزه داوطلبان بومي استان كرمانـبميعلوم پزشكگاهدانشمردـــ8 
هاي پزشكي كارداني فوريت11438 روزانه  نيخميدانشكده علوم پزشكمردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11439 روزانه  ساوهيپزشكدانشكده علوممردـــ30 
هاي پزشكي كارداني فوريت11440 روزانه   ويژه داوطلبان بومي استان كرمانـ  رجانيسيدانشكده علوم پزشكمردـــ25 
هاي پزشكي كارداني فوريت11441 روزانه  گراشيدانشكده علوم پزشكمردـــ15 
هاي پزشكي كارداني فوريت11442 روزانه  مراغهيزشكدانشكده علوم پمردـــ35 
هاي پزشكي كارداني فوريت11443 روزانه   شابورينيدانشكده علوم پزشكمردـــ30 
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  دانشگاه شاهد ) 11449كد (دوره روزانه پرستاري  رشته 
  شاهددانشگاه  )11449كد (رستاري پ   رشتهتحصيل   كد محل -19  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
 بورسيه دانشگاه شاهد با شرايط مندرج در اطالعيه اصالحيه اول دفترچه انتخاب رشته  مرد زن 25  پرستاري11449روزانه

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش ) 11383تا  11379كدهاي (دوره روزانه پرستاري  پزشكي، دندانپزشكي و هاي رشته 
  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران )11383تا  11379كدهاي (هاي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري  رشتهتحصيل   هاي كد محل - 20  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه نيروي انتظاميمردـــ20   پزشكي 11379 روزانه
  .داراي مصاحبه و معاينات -يباني نيروهاي مسلح پشتسهميه وزارت دفاع و  مرد ـــ 2   دندانپزشكي 11380 روزانه
  داراي  مصاحبه و معاينه ـبورسيه نيروي انتظامي  مرد ـــ 6   دندانپزشكي 11381 روزانه
  داراي مصاحبه و معاينات - اسداران انقالب اسالمي  اه پپ سهميه س مرد ـــ 10   دندانپزشكي 11382 روزانه
  داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه نيروي انتظامي مرد ـــ 20   پرستاري 11383 روزانه

  ) 18563تا  18501كدهاي (هاي علوم پزشكي  دانشگاه الملل پرديس بيندوره تحصيلي  هاي رشته 
  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل )18504تا  18502كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي تهرشتحصيل   هاي كد محل -21  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
محل تحصيل واقع در شهرستان اردبيلمردزن30  پزشكي18502خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در شهرستان اردبيلمردزن25  داروسازي18503خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در شهرستان اردبيلمردزن30  دندانپزشكي18504خودگردانپرديس
  دانشگاه علوم پزشكي اروميه )18506و  18505كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 22  شماره  جدول

رهدو كدرشته  
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
اروميهمحل تحصيل واقع در شهرستانمردزن40  پزشكي18505خودگردانپرديس
وميهمحل تحصيل واقع در شهرستان ارمردزن20  دندانپزشكي18506خودگردانپرديس
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان )18509تا  18507كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهصيل تح  هاي كد محل - 23  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
اصفهانمحل تحصيل واقع در شهرستانمردزن60  پزشكي18507خودگردانپرديس
اصفهانمحل تحصيل واقع در شهرستانمردزن50  داروسازي18508خودگردانپرديس
اصفهانمحل تحصيل واقع در شهرستانمردزن50  دندانپزشكي18509خودگردانپرديس
  ايراندانشگاه علوم پزشكي  )18510كد (پزشكي    رشتهتحصيل   هاي كد محل - 24  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام واقع در كرجمردزن50  پزشكي18510خودگردانپرديس
  بابلگاه علوم پزشكي دانش )18514تا  18511كدهاي ( ، فيزيوتراپي و علوم آزمايشگاهيدندانپزشكي ،پزشكي  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -25  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
محل تحصيل بابلمردزن35  پزشكي18511خودگردانپرديس
محل تحصيل بابلمردزن25  دندانپزشكي18512خودگردانپرديس
ل تحصيل بابلمحمردزن20  فيزيوتراپي18513خودگردانپرديس
محل تحصيل بابلمردزن20  علوم ازمايشگاهي18514خودگردانپرديس
  بندرعباسدانشگاه علوم پزشكي  )18516 و 18515كدهاي (دندانپزشكي  و پزشكي  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 26  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
واقع در جزيره قشممحل تحصيل مردزن40  پزشكي18515خودگردانپرديس
واقع در جزيره قشممحل تحصيل مردزن15  دندانپزشكي18516خودگردانپرديس
  تبريزه علوم پزشكي دانشگا )18519تا  18517كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -27  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  منطقه آزاد ارس جلفا الملل واقع در بينواحدمردزن60  پزشكي18517خودگردانپرديس
  س جلفامنطقه آزاد ار الملل واقع در بينواحدمردزن45  داروسازي18518خودگردانپرديس
  منطقه آزاد ارس جلفا الملل واقع در بينواحدمردزن35  دندانپزشكي18519خودگردانپرديس
  تهراندانشگاه علوم پزشكي  )18522تا  18520كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 28  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  جزيره كيش الملل واقع در بينواحدمردزن60  پزشكي18520خودگردانپرديس
  جزيره كيش الملل واقع در بينواحدمردزن50  داروسازي18521خودگردانپرديس
  ه كيشجزير الملل واقع در بينواحدمردزن50  دندانپزشكي18522خودگردانپرديس
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  جندي شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشكي  )18525تا  18523كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -29  شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات جنس پذيرش

 آبادان الملل واقع در بينواحدمردزن35  پزشكي18523خودگردانپرديس
 آبادان الملل واقع در بينواحدمردزن25  داروسازي18524خودگردانپرديس
 آبادان الملل واقع در بينواحدمردزن25  دندانپزشكي18525خودگردانپرديس
  زاهداندانشگاه علوم پزشكي  )18527و  18526كدهاي (پزشكي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 30  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
 چابهار الملل واقع در بينواحدمردزن40  پزشكي18526خودگردانپرديس
 چابهار الملل واقع در بينواحدمردزن20  دندانپزشكي18527خودگردانپرديس

  زنجاندانشگاه علوم پزشكي  )18530تا  18528كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 31  شماره  ولجد
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات جنس پذيرش

جانمحل تحصيل واقع در زنمردزن40  پزشكي18528خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در زنجانمردزن30  داروسازي18529خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در زنجانمردزن25  دندانپزشكي18530خودگردانپرديس
  )18538تا  18531كدهاي (شهيد بهشتي ـ تهران دانشگاه علوم پزشكي تحصيلي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 32  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  ورامين و تهرانمردزن80  پزشكي18531خودگردانپرديس
  جزيره قشم الملل واقع در بينواحدمردزن50  داروسازي18532خودگردانپرديس
  جزيره قشم لملل واقع درا بينواحدمردزن40  دندانپزشكي18533خودگردانپرديس
  ورامين و تهرانمردزن25  بينايي سنجي18534خودگردانپرديس
  ورامين و تهرانمردزن30  پرستاري18535خودگردانپرديس
  تهرانمردزن25  علوم تغذيه18536خودگردانپرديس
صنايع غذايي علوم و18537خودگردانپرديس   تهرانمردزن22بهداشتيكنترل كيفي و 
  ورامين و تهرانمردزن25  فيزيوتراپي18538خودگردانپرديس
  شيرازدانشگاه علوم پزشكي  )18541تا  18539كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 33  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  كيشجزيره الملل واقع در بينواحدمردزن55  پزشكي18539خودگردانپرديس
  كيشجزيره الملل واقع در بينواحدمردزن50  داروسازي18540خودگردانپرديس
  كيشجزيره الملل واقع در بينواحدمردزن50  دندانپزشكي18541خودگردانپرديس
  كاشاندانشگاه علوم پزشكي  )18543و  18542كدهاي (ي پرستارپزشكي و   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 34  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
محل تحصيل واقع در آران و بيدگلمردزن35  پزشكي18542خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در آران و بيدگلمردزن20  پرستاري18543خودگردانپرديس
  كرماندانشگاه علوم پزشكي  )18546تا  18544كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -35  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  كرمانالملل  بينواحدمردزن35  پزشكي18544خودگردانرديسپ

  كرمانالملل  بينواحدمردزن30  داروسازي18545خودگردانپرديس
  كرمانالملل  بينواحدمردزن15  دندانپزشكي18546خودگردانپرديس
  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي  )18549تا  18547كدهاي (زشكي پزشكي، داروسازي و دندانپ  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 36  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
  رمانشاهواقع در كالملل  بينواحدمردزن35  پزشكي18547خودگردانپرديس
  رمانشاهواقع در كلملل ا بينواحدمردزن35  داروسازي18548خودگردانپرديس
  رمانشاهواقع در كالملل  بينواحدمردزن35  دندانپزشكي18549خودگردانپرديس
  گلستان ـ گركاندانشگاه علوم پزشكي  )18551و  18550كدهاي ( دندانپزشكي و پزشكي  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -37  شماره  جدول

كدرشته  دوره
شعنوان گراي عنوان رشته محل   ظرفيت 

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
 واقع در گرگان محل تحصيلمردزن35  پزشكي18550خودگردانپرديس
ندانپزشكيد18551خودگردانپرديس  واقع در گرگان محل تحصيلمردزن25  
  شتـ ر گيالندانشگاه علوم پزشكي  )18553و  18552كدهاي ( دندانپزشكي و پزشكي  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 38  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
عدم تعهد خوايگاه -الملل واقع در بندر انزلي واحد بين مرد زن25  پزشكي18552خودگردانپرديس
ندانپزشكيد18553خودگردانپرديس   عدم تعهد خوايگاه -ملل واقع در بندر انزليال واحد بينمردزن20  
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  ساريـ  مازندراندانشگاه علوم پزشكي  )18555و  18554كدهاي ( داروسازي و پزشكي  هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -39  شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات جنس پذيرش

رامسرالملل واقع در  واحد بين مرد زن30  پزشكي18554خودگردانپرديس
اروسازيد18555خودگردانپرديس رامسرالملل واقع در  واحد بينمردزن30  
  مشهددانشگاه علوم پزشكي  )18558تا  18556كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 40  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
محل تحصيل واقع در مشهدمردزن50  پزشكي18556خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در مشهدمردزن30  داروسازي18557خودگردانپرديس
هدمحل تحصيل واقع در مشمردزن25  دندانپزشكي18558خودگردانپرديس
  همداندانشگاه علوم پزشكي  )18501و  18560تا  18559كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل -41  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
صيل واقع در همدانمحل تحمردزن30  پزشكي18559خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در همدانمردزن25  داروسازي18560خودگردانپرديس
محل تحصيل واقع در همدانمردزن20  دندانپزشكي18501خودگردانپرديس
  يزده علوم پزشكي دانشگا )18563تا  18561كدهاي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي   هاي رشتهتحصيل   هاي كد محل - 42  شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات جنس پذيرش
الملل واقع در احمدآباد مشير بينواحدمردزن35  پزشكي18561خودگردانپرديس
الملل واقع در احمدآباد مشير بينواحدمردزن25  داروسازي18562خودگردانپرديس
الملل واقع در احمدآباد مشير بينواحدمردزن25  دندانپزشكي18563خودگردانپرديس

  

************************************************************************************************  
     چهارمبخش    

  :پذيرنددانشجو مي) هنر( 4از گروه آزمايشي منحصراً و متمركز  كه به روش نيمهو مؤسسات آموزش عالي ها  هاي تحصيلي دانشگاهرشته 

  آهنگسازي  رشته 
  نر تهرانه  دانشگاه روزانهدوره ) 20133 كد( آهنگسازيتحصيل رشته    كد محل - 43 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  6 6 12   آهنگسازي 20133 روزانه

  نر تهرانه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20472 كد( آهنگسازيتحصيل رشته    كد محل - 44 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  3 3 6   يهنگسازآ 20472 نوبت دوم

  ادبيات نمايشي  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20095 كد(تحصيل رشته ادبيات نمايشي   هاي كد محل -45 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ شگاه محل تحصيل دان جنس پذيرش
دانشگاه تهران 8 7 15   ادبيات نمايشي1093روزانه
دانشگاه دامغان مرد زن 40   ادبيات نمايشي1094روزانه
دانشگاه هنر تهران 12 12 24   ادبيات نمايشي1095روزانه

  نر تهرانه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20470 كد(تحصيل رشته ادبيات نمايشي    كد محل - 46 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 دانشگاه هنر تهران 6 6 12   ادبيات نمايشي 20470 نوبت دوم

  غيردولتي ـ غيرانتفاعي  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيه دور) 20724 كد(تحصيل رشته ادبيات نمايشي   هاي كد محل -47 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  )هپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحب(تهرانـ سوره  يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ادبيات نمايشي1096غيرانتفاعي
  نوشهرـ كمال الملك يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ادبيات نمايشي1097غيرانتفاعي

  ارتباط تصويري  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20058 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل - 48 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه ـــ زن 35   ارتباط تصويري  1098 روزانه
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 45   ارتباط تصويري  1099 روزانه
 فاقد خوابگاهـ دانشگاه بجنورد  20 20 40   ارتباط تصويري  1100 روزانه
 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 5 5 10   ارتباط تصويري  1101 روزانه
  دانشگاه تهران 8 7 15   ارتباط تصويري  1102 روزانه
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  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20058 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل - 48 شماره  جدولادامه 
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  دانشگاه سمنان مرد زن 15   ارتباط تصويري  1103 روزانه
  محل تحصيل شوشتردانشگاه شهيد چمران اهواز ـ  15 15 30   ارتباط تصويري  1104 روزانه
  ه شيرازدانشگا 13 12 25   ارتباط تصويري  1105 روزانه
  دانشگاه گيالن ـ رشت 15 15 30   ارتباط تصويري  1106 روزانه
  دانشگاه نيشابور مرد زن 8   ارتباط تصويري  1107 روزانه
  دانشگاه هنر اصفهان 10 10 20   ارتباط تصويري  1108 روزانه
  دانشگاه هنر تهران 11 11 22   ارتباط تصويري  1109 روزانه

  تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه دوره روزانه) 20088تا  20066 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل -49 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ نام دانشگاه محل تحصيل   مخصوص داوطلبان بومي استان جنس پذيرش

 كرمانشاهـــزن1   ارتباط تصويري20066 روزانه

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران
  

  آموزش و پرورش وزارت در متعهد خدمت

  آذربايجان شرقيـــزن1   ارتباط تصويري20067 روزانه
  آذربايجان غربيـــزن1   ارتباط تصويري20068 روزانه
  اردبيلـــزن1   ارتباط تصويري20069 روزانه
  ايالمـــزن1   تصويري ارتباط20070 روزانه
  بوشهرـــزن1   ارتباط تصويري20071 روزانه
  خراسان جنوبيـــزن1   ارتباط تصويري20072 روزانه
  خراسان شماليـــزن1   ارتباط تصويري20073 روزانه
  خوزستانـــزن1   ارتباط تصويري20074 روزانه
  زنجانـــزن1   ارتباط تصويري20075 روزانه
  سيستان و بلوچستانـــزن1   ارتباط تصويري20076 روزانه
  قزوينـــزن1   ارتباط تصويري20077 روزانه
 قمـــزن1   ارتباط تصويري20078 روزانه
  كهكيلويه و بويراحمدـــزن1   ارتباط تصويري20079 روزانه
  نگلستاـــزن1   ارتباط تصويري20080 روزانه
  گيالنـــزن1   ارتباط تصويري20081 روزانه
  مازندرانـــزن1   ارتباط تصويري20082 روزانه
  هرمزگانـــزن1   ارتباط تصويري20083 روزانه
  اصفهانـــزن2   ارتباط تصويري20084 روزانه
  )شهر تهران(تهران ـــزن2   ارتباط تصويري20085 روزانه
  كرمانـــزن2   ارتباط تصويري20086 روزانه
  شهرستانهاي استان تهرانـــزن2   ارتباط تصويري20087 روزانه
  خراسان رضويـــزن3   ارتباط تصويري20088 روزانه

  يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه نوبت دومدوره ) 20441 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل -50 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 ـ تهران )س(دانشگاه الزهراـــزن5   ارتباط تصويري  1110 نوبت دوم
 همدان نايس يدانشگاه بوعل 5 5 10   ارتباط تصويري  1111 نوبت دوم
 دانشگاه سمنان مرد زن 10   ارتباط تصويري  1112 نوبت دوم
  محل تحصيل شوشترـ اهواز  دچمرانيدانشگاه شه 5 5 10   ارتباط تصويري  1113 نوبت دوم
 شابوريدانشگاه ن مرد زن 8   ارتباط تصويري  1114 نوبت دوم
 دانشگاه هنراصفهان 1 1 2   ارتباط تصويري  1115 نوبت دوم
 هنرتهران دانشگاه 5 5 10   ارتباط تصويري  1116 نوبت دوم
 )يعتيدكترشر( دختران تهران يا حرفه و يدانشكده فن ـــ زن 35   ارتباط تصويري  1117 نوبت دوم

  پيام نور دانشگاه مراكز و واحدهاي آموزشيدر دوره پيام نور ) 20624 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل -51 شماره  جدول
كدرشته  دوره

يشعنوان گرا عنوان رشته محل   ظرفيت 
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ مركز تبريز يشرق جانيذرباآ نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1118 پيام نور
  ـ مركز اصفهاناصفهان  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1119 پيام نور
  مركزبوشهرـ بوشهر نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1120 پيام نور
  ـ واحد ريتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1121 پيام نور
  اهواز مركزـ خوزستان  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1122 پيام نور
  نيقزومركزـ  نيقزو نور اميدانشگاه پ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1123 پيام نور
محل تحصيل برادران پرديس واليت و خواهران (زدي مركزـ  زدي نور اميدانشگاه پ  مرد  زن  50    ارتباط تصويري  1124  پيام نور

  )باشد پرديس شاهديه مي
  غيردولتي ـ غيرانتفاعي اليآموزش ع ها و مؤسسات دانشگاهدوره غيرانتفاعي ) 20714 كد(تحصيل رشته ارتباط تصويري   هاي كد محل -52 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  تهرانـ فرهنگ  علم و يرانتفاعيدانشگاه غ مرد زن 50   ارتباط تصويري  1125 غيرانتفاعي
  محل تحصيل اردكانـ  زديـهنر علم و يرانتفاعيدانشگاه غ مرد زن 60   ارتباط تصويري  1126 غيرانتفاعي
 ـ كرج رسام يرانتفاعيموسسه غ ـــ زن 60   ارتباط تصويري  1127 غيرانتفاعي
  )پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه(تهرانـ سوره  يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ارتباط تصويري  1128 غيرانتفاعي
 بابلـ  يطبر يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ارتباط تصويري  1129 غيرانتفاعي
  نوشهرـ كمال الملك يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ارتباط تصويري  1130 غيرانتفاعي
  محمودابادـ  ماين يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   ارتباط تصويري  1131 غيرانتفاعي
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   ـ كارگردانيبازيگري  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20096 كد(شته بازيگري ـ كارگرداني تحصيل ر  هاي كد محل -53 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  دانشگاه تهران 8 7 15  كارگرداني-بازيگري  1132 روزانه
  دانشگاه هنر تهران 12 12 24  نيكارگردا-بازيگري  1133 روزانه

  هنر تهران  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20473 كد(تحصيل رشته بازيگري ـ كارگرداني    كد محل -54 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 دانشگاه هنر تهران 6 6 12  ارگردانيكـ  بازيگري 20473 نوبت دوم

  مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي سوره ـ تهراندوره غيرانتفاعي ) 20725 كد(تحصيل رشته بازيگري ـ كارگرداني   كد محل - 55 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  )پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه( باشد موسسه فاقد رشته بازيگري مي اين مرد زن 60  كارگرداني-بازيگري 20725 غيرانتفاعي

  تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي  رشته 
  سيماي جمهوري اسالمي ايرانصدا و   دانشگاه دوره روزانه) 20141 كد(تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي   رشته تحصيل كد محل -56 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 24 6 30  هنرهاي ديجيتالي تلويزيون و 20141 روزانه

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20477 كد(و هنرهاي ديجيتالي  تلويزيون رشته تحصيل كد محل - 57 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  جمهوري اسالمي ايران دانشگاه صدا و سيمايمردـــ30  هنرهاي ديجيتالي تلويزيون و20477 نوبت دوم

  طراحي پارچه  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20061 كد(تحصيل رشته طراحي پارچه   هاي كد محل -58 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه ـــ زن 19   طراحي پارچه  1134 روزانه
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 15   طراحي پارچه  1135 روزانه
  دانشگاه سمنان مرد زن 20   طراحي پارچه  1136 روزانه
  دانشگاه هنر تهران 12 12 24   طراحي پارچه  1137 روزانه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 20444 كد(تحصيل رشته طراحي پارچه   هاي كد محل - 59 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  )دكتر شريعتي(هران اي دختران ت دانشكده فني و حرفهـــزن19   طراحي پارچه  1138 نوبت دوم
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهراـــزن2   طراحي پارچه  1139 نوبت دوم
  دانشگاه سمنانمردزن10   طراحي پارچه  1140 نوبت دوم
  دانشگاه هنر تهران1266   طراحي پارچه  1141 نوبت دوم

  پيام نور دانشگاه مراكز و واحدهاي آموزشيدر يام نور دوره پ) 20627 كد(تحصيل رشته طراحي پارچه   هاي كد محل - 60 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ مركز اصفهاناصفهان  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 چاپ پارچه  طراحي پارچه  1142 پيام نور
  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 چاپ پارچه  رچهطراحي پا  1143 پيام نور
  مشهد مركزـ يخراسان رضو نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 چاپ پارچه  طراحي پارچه  1144 پيام نور
   ـ مركز سمنان سمنان نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 چاپ پارچه  طراحي پارچه  1145 پيام نور
محل تحصيل برادران پرديس واليت و خواهران (زدي مركزـ  زدي نور اميدانشگاه پ  مرد  زن  50  چاپ پارچه  هطراحي پارچ  1146  پيام نور

  )باشد پرديس شاهديه مي
  غيردولتي و غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران دانشگاهدوره غيرانتفاعي ) 20716 كد(تحصيل رشته طراحي پارچه    كد محل -61 شماره  جدول

كدرشته  دوره
حلم   ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته 

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهراندانشگاه  مرد زن 50   طراحي پارچه 20716 غيرانتفاعي

  طراحي صحنه  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هدوره روزان) 20097 كد( صحنهتحصيل رشته طراحي   هاي كد محل - 62 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  تهرانگاه دانش 8 7 15   صحنهطراحي   1147 روزانه
  تهران رندانشگاه ه 12 12 24   صحنهطراحي   1148 روزانه

  هنر تهران دانشگاه نوبت دومدوره ) 20474 كد( صحنهصيل رشته طراحي تح   كد محل - 63 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 دانشگاه هنر تهران 6 6 12   صحنه يطراح 20474 نوبت دوم
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  طراحي صنعتي  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20059 كد(تحصيل رشته طراحي صنعتي   هاي حلكد م - 64 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 30   صنعتيطراحي   1149 روزانه
  دانشگاه تهران 8 7 15   صنعتيطراحي   1150 روزانه
  دانشگاه سمنان مرد زن 15   صنعتيطراحي   1151 روزانه
  دانشگاه علم و صنعت ايران 12 10 22   صنعتيطراحي   1152 روزانه
 راهنماي انتخاب رشته دفترچههاي  بخش پيوستشرايط در ـ دانشگاه هنر اسالمي تبريز  25 25 50   صنعتيطراحي   1153 روزانه
  دانشگاه هنر اصفهان 10 10 20   صنعتيطراحي   1154 روزانه
  دانشگاه هنر تهران 10 10 20   صنعتيطراحي   1155 روزانه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 20442 كد(تحصيل رشته طراحي صنعتي   هاي كد محل -65 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  رفيتظ عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 4   صنعتيطراحي   1156 نوبت دوم
 دانشگاه سمنان مرد زن 10   صنعتيطراحي   1157 نوبت دوم
 اصفهان دانشگاه هنر 1 1 2   صنعتيطراحي   1158 نوبت دوم
 تهران دانشگاه هنر 4 4 8   صنعتيطراحي   1159 نوبت دوم

  مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيدوره غيرانتفاعي ) 20734و  20728 هاي كد( صنعتيتحصيل رشته طراحي    هاي كد محل -66 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  الملك ـ نوشهر مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي كمال مرد زن 60   صنعتيطراحي  20728 تفاعيغيران
  مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي شهيد رضايي ـ كرمانشاه مرد زن 60   صنعتيطراحي  20734 غيرانتفاعي

  طراحي لباس  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه وره روزانهد) 20062 كد(تحصيل رشته طراحي لباس   هاي كد محل -67 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه ـــ زن 19   لباسطراحي   1160 روزانه
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 15   لباسطراحي   1161 روزانه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 20445 كد(تحصيل رشته طراحي لباس   هاي كد محل - 68 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 2   سلباطراحي   1162 نوبت دوم
 )يعتيدكترشر( دختران تهران يا حرفه و يدانشكده فن ـــ زن 19   لباسطراحي   1163 نوبت دوم

  غيردولتي و غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران دانشگاهدوره غيرانتفاعي ) 20717 كد( لباستحصيل رشته طراحي    كد محل -69 شماره  جدول
شته كدر دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهراندانشگاه  ـــ زن 50   لباسطراحي  20717 غيرانتفاعي

  كارداني هنرهاي تجسمي  رشته 
  اروميه  دانشگاه دوره روزانه) 20057 كد(تحصيل رشته كارداني هنرهاي تجسمي   كد محل -70 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  اروميهدانشگاه  مرد زن 35 نقاشي كارداني هنرهاي تجسمي 20057 روزانه

  اروميه  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20440 كد(ي تحصيل رشته كارداني هنرهاي تجسم  كد محل -71 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  اروميهدانشگاه  مرد زن 10 نقاشي كارداني هنرهاي تجسمي 20440 نوبت دوم

  كارگرداني تلويزيون  رشته 
  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشگاه دوره روزانه) 20142 كد( كارگرداني تلويزيون رشته تحصيل  محلكد  -72 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  يماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و س مرد ـــ 30  كارگرداني تلويزيون 20142 روزانه

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشگاه نوبت دومدوره ) 20478 كد( كارگرداني تلويزيون رشته تحصيل كد محل -73 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانمردـــ30  كارگرداني تلويزيون20478 نوبت دوم

  كتابت و نگارگري  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20114 كد(تحصيل رشته كتابت و نگارگري   هاي كد محل -74 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  پذيرشجنس
  فاقد خوابگاهـ ) بابلسر(دانشگاه مازندران  10 10 20 خوشنويسي  نگارگري كتابت و  1164 روزانه
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  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20114 كد(تحصيل رشته كتابت و نگارگري   هاي كد محل -74 شماره  جدولادامه 
هدور كدرشته  

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  دانشگاه هنر اصفهان 10 10 20   نگارگري كتابت و  1165 روزانه
  عالي ها و مؤسسات آموزش دانشگاه دوره روزانه) 20455 كد(تحصيل رشته كتابت و نگارگري   هاي كد محل - 75 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  فاقد خوابگاهـ ) بابلسر(دانشگاه مازندران  10 10 20 خوشنويسي  نگارگري كتابت و  1166 نوبت دوم
  دانشگاه هنر اصفهان 1 1 2   نگارگري كتابت و  1167 نوبت دوم

  پيام نور دانشگاه مراكز و واحدهاي آموزشيدر دوره پيام نور ) 20629 كد(تحصيل رشته كتابت و نگارگري   هاي كد محل -76 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 خوشنويسي  نگارگري كتابت و  1168 پيام نور
  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 خيالي نگاري  نگارگري كتابت و  1169 پيام نور
  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 طراحي سنتي  نگارگري كتابت و  1170 پيام نور
  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 ينگارگر  نگارگري كتابت و  1171 پيام نور
  رجانيسمركزـ كرمان  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 خوشنويسي  نگارگري كتابت و  1172 پيام نور

  مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي سوره ـ تهراندوره غيرانتفاعي ) 20722 كد(تحصيل رشته كتابت و نگارگري   كد محل - 77 شماره  جدول
رهدو كدرشته  

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه مرد زن 60   نگارگري كتابت و 20722 غيرانتفاعي

  مجسمه سازي  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20092 كد(تحصيل رشته مجسمه سازي   هاي كد محل -78 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  دانشگاه تهران 8 8 16   مجسمه سازي  1173 روزانه
  دانشگاه نيشابور مرد زن 8   مجسمه سازي  1174 روزانه
  يا تهران محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  11 11 22   ازيمجسمه س  1175 روزانه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 20458 كد(تحصيل رشته مجسمه سازي   هاي كد محل - 79 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 شابوريدانشگاه ن مرد زن 8   مجسمه سازي  1176 نوبت دوم
  يا تهران محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  5 5 10   مجسمه سازي  1177 نوبت دوم

  نقاشي  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20060 كد(تحصيل رشته نقاشي   هاي كد محل -80 شماره  جدول

رشته كد دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 45   نقاشي  1178 روزانه
 دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 5 5 10   نقاشي  1179 روزانه
  دانشگاه تهران 10 10 20   نقاشي  1180 روزانه
  دانشگاه زنجان مرد زن 20   نقاشي  1181 روزانه
  دانشگاه سمنان مرد زن 15   نقاشي  1182 روزانه
  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان ـــ زن 40   نقاشي  1183 روزانه
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 9 5 14   نقاشي  1184 روزانه
  ل شوشترمحل تحصيدانشگاه شهيد چمران اهواز ـ  20 20 40   نقاشي  1185 روزانه
  دانشگاه گيالن ـ رشت 17 18 35   نقاشي  1186 روزانه
  دانشگاه محقق اردبيلي 20 10 30   نقاشي  1187 روزانه
  دانشگاه نيشابور مرد زن 8   نقاشي  1188 روزانه
  دانشگاه هنر اصفهان 10 10 20   نقاشي  1189 روزانه
  دانشگاه هنر تهران 11 11 22   نقاشي  1190 روزانه
  دانشگاه يزد 7 5 12   نقاشي  1191 روزانه

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نوبت دومدوره ) 20443 كد(تحصيل رشته نقاشي   هاي كد محل - 81 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ تهران )س(دانشگاه الزهرا ـــ زن 5   نقاشي  1192 نوبت دوم
 همدان نايس يدانشگاه بوعل 5 5 10   نقاشي  1193 نوبت دوم
 دانشگاه سمنان مرد زن 10   نقاشي  1194 نوبت دوم
  93مهر  يبرا رشيپذدانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ  5 11 16   نقاشي  1195 نوبت دوم
  محل تحصيل شوشترـ ز اهوا دچمرانيدانشگاه شه 5 5 10   نقاشي  1196 نوبت دوم
 لياردب-يليدانشگاه محقق اردب 10 5 15   نقاشي  1197 نوبت دوم
 شابوريدانشگاه ن مرد زن 8   نقاشي  1198 نوبت دوم
 دانشگاه هنراصفهان 1 1 2   نقاشي  1199 نوبت دوم
 دانشگاه هنرتهران 5 5 10   نقاشي  1200 نوبت دوم
  دانشگاه يزد 2 1 3   نقاشي  1201 نوبت دوم
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  پيام نور دانشگاه مراكز و واحدهاي آموزشيدر دوره پيام نور ) 20625 كد(تحصيل رشته نقاشي   هاي كد محل - 82 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  ـ مركز تبريز يشرق جانياذربا نور اميانشگاه پد مرد زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1202 پيام نور
  ـ تهران شرقتهران  نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1203 پيام نور
  شهركرد مركزـ  ياريبخت چهارمحال و نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1204 پيام نور
   ـ مركز سمنان سمنان نور اميدانشگاه پ دمر زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1205 پيام نور
  نيقزومركزـ  نيقزو نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1206 پيام نور
  بديم مركزـ  زدي نور اميدانشگاه پ مرد زن 50 نقاشي عمومي  نقاشي  1207 پيام نور
محل تحصيل برادران پرديس واليت و خواهران (زدي مركزـ  دزي نور اميدانشگاه پ  مرد  زن  50  نقاشي عمومي  نقاشي  1208  پيام نور

  )باشد پرديس شاهديه مي
  غيردولتي ـ غيرانتفاعي آموزش عالي ها و مؤسسات دانشگاهدوره غيرانتفاعي ) 20715 كد(تحصيل رشته نقاشي   هاي كد محل - 83 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  تهرانـ فرهنگ  علم و يرانتفاعيدانشگاه غ مرد زن 50   نقاشي  1209 غيرانتفاعي
  محل تحصيل اردكانـ  زديـهنر علم و يرانتفاعيدانشگاه غ مرد زن 60   نقاشي  1210 غيرانتفاعي
  )پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه(تهرانـ وره س يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   نقاشي  1211 غيرانتفاعي
  نوشهرـ كمال الملك يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   نقاشي  1212 غيرانتفاعي
  محمودابادـ  ماين يرانتفاعيموسسه غ مرد زن 60   نقاشي  1213 غيرانتفاعي

  نمايش عروسكي  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20098 كد(وسكي تحصيل رشته نمايش عر  هاي كد محل - 84 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  دانشگاه تهران 8 7 15   نمايش عروسكي  1214 روزانه
  ندانشگاه هنر تهرا 12 12 24   نمايش عروسكي  1215 روزانه

  هنر تهران دانشگاه نوبت دومدوره ) 20475 كد(تحصيل رشته نمايش عروسكي    كد محل -85 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

 دانشگاه هنر تهران 6 6 12   نمايش عروسكي 20475 نوبت دوم

  وازندگي موسيقي ايراني ن رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20091 كد( وازندگي موسيقي ايرانيتحصيل رشته ن  هاي كد محل - 86 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  عنوان رشته نوازندگي ساز ايرانيدانشگاه تهران ـ  8 7 15  گي موسيقي ايرانينوازند  1216 روزانه
  عنوان رشته نوازندگي ساز ايرانيدانشگاه گيالن ـ رشت ـ  17 18 35  نوازندگي موسيقي ايراني  1217 روزانه
  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  8 8 16  نوازندگي موسيقي ايراني  1218 روزانه

  هنر تهران دانشگاه نوبت دومدوره ) 20466 كد(تحصيل رشته نوازندگي موسيقي ايراني    كد محل -87 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  محل تحصيل كرجـ  دانشگاه هنر تهران844  نوازندگي موسيقي ايراني20466 نوبت دوم

  نوازندگي موسيقي جهاني  رشته 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دوره روزانه) 20093 كد(تحصيل رشته نوازندگي موسيقي جهاني   هاي كد محل - 88 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  عنوان رشته نوازندگي ساز جهانيدانشگاه تهران ـ  8 7 15  انيجهنوازندگي موسيقي   1219 روزانه
  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  8 8 16  انيجهنوازندگي موسيقي   1220 روزانه

  هنر تهران انشگاهد نوبت دومدوره ) 20468 كد( جهانيتحصيل رشته نوازندگي موسيقي    كد محل -89 شماره  جدول
كدرشته  دوره

  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل
مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش

  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  4 4 8  نوازندگي موسيقي جهاني 20468 نوبت دوم

  موسيقي نظامي  رشته 
  هنر تهران  دانشگاه دوره روزانه) 20131 كد(نظامي  موسيقي رشته تحصيل كد محل -90 شماره  جدول

كدرشته  دوره
  ظرفيت عنوان گرايش عنوان رشته محل

مردزن  توضيحات/ دانشگاه محل تحصيل  جنس پذيرش
  محل تحصيل كرجدانشگاه هنر تهران ـ  مرد ـــ 12   ينظامموسيقي  20131 روزانه

  
  
  
  
  

  



   15 صفحه

 محل درج شماره داوطلبي

 

 

     پنجمبخش    
  متمركز نيمههاي تحصيلي چند برابر ظرفيت رشته شدگان معرفيمحل تحصيل دانشگاه م انتخاب نحوه تكميل فر

 2داوطلبي كه در  :به عنوان مثال. بيني شده استرقمي در فرم انتخاب رشته پيش پنجو يا  چهارعددي  ،هاي تحصيليكدرشتهبراي هر يك از      
 شدگان معرفيدر رديف ) 23056كد (و تربيت بدني و علوم ورزشي دوره شبانه ) 11378كد (هاي پزشكي  كارداني فوريت متمركز نيمه كدرشته

  .انتخاب رشته و تنظيم نمايد ،را به ترتيب اولويت عالقه 1088الي  1058و  11378ي ها محل كدرشتهتواند مي ،قرار گرفته
  

     ششمبخش    
  محل تحصيل دانشگاه پيش نويس انتخاب فرم 

  

ابتدا ترتيـب   ،گرددتأكيد مي 1392آزمون سراسري سال  متمركز نيمههاي تحصيلي چند برابر ظرفيت رشته شدگان معرفي به كليه   
بـا دقـت در فـرم     ،خـود را در گـزينش نهـايي    متمركز نيمههاي يا رشته كدرشتهمحل تحصيل براي دانشگاه  اولويت عالقه انتخاب

  .نتي سازمان درج نمايندنويس مشخص نموده و سپس در سايت اينتر پيش
  

 جهت تكميل و ثبت آنها در سايت سازمان متمركز نيمههاي  نويس انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته فرم پيش
  كدرشته

 تحصيل محل
ترتيب 
 اولويت

  كدرشته
 تحصيل محل

ترتيب 
 اولويت

  كدرشته
 تحصيل محل

ترتيب 
 اولويت

  كدرشته
 تحصيل محل

ترتيب 
 اولويت

  كدرشته
 صيلتح محل

ترتيب 
 اولويت
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   تعالي  باسمه
 

  مربوط به  و يا علمي  عملي  و آزمون  معاينه ،مصاحبه در مراحل   شركت  تعهد نامه فرم « 
  » اند  شده  پذيرفته 1392  سراسري سال  متمركز آزمون  هاي كدرشتهاز   در يكي  كه متمركز نيمه  هاي رشته چند برابر ظرفيت   شدگان  معرفي

      » كز الزامي استهاي متمر رشته شدگان پذيرفتهتكميل و تحويل اين فرم براي  «
  : شناسنامه  شماره                           :پدر  نام                       :نام                              : خانوادگي  نام  با مشخصات  اينجانب
 مؤسسه / دانشگاه )           كد  (                                                              متمركز   رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  در رديف  كه    13          :تولد  تاريخ
  شدگان  معرفي  اسامي  فهرست  اعالم  به  توجه با  طرفي و از  ام گرفته قرار 1392  سال  سراسري  در آزمون  ي                                                    آموزش

 )       كد         (                                            متمركز نيمه  رشته  شدگان معرفي  ، در رديفمتمركز نيمه  تحصيلي  مختلف  هاي  تهرش  چند برابر ظرفيت
هـاي   انتخـاب رشـته    مايدر دفترچه راهن  از ضوابط مندرج  كامل  با آگاهي ،ام گرفته نيز قرار                              يآموزش  مؤسسه / دانشگاه

متمركز لغو   در رشته  اينجانب  قبولي قبلي ،  شده  اعالم متمركز نيمه  نهائي در رشته  قبولي  درصورت  و با اطالع از اينكه) 2  شماره  دفترچه(  تحصيلي 
و   نمـايم   مـي   شـركت   فوق متمركز نيمه  درشتهك  گزينش مختلف   در مراحل ،را ندارم) متمركز(گردد و حق بازگشت به رشته قبولي قبلي  اعالم مي
  .باشم در صورت قبولي مي متمركز نيمهرشته در تحصيل  متعهد به 

  :سكونت  محل  آدرس
  

  :امضاء     1392/       /             : تكميل  تاريخ                    : كد شهرستان                                         : تلفن  شماره


