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ی عا ه    با
ايد و با  شركت نموده 1393با سالم و ضمن آرزوي توفيق الهي براي شما داوطلبان گرامي كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 

اين اميد كه براساس ضوابط، مستعدترين داوطلبان گزينش شوند و پـذيرفتگان بتواننـد در سـنگرهاي دانـش، پاسـداراني درخـور و شايسـته در        
  .كنيم برد جامعه باشند، مطالعه دقيق مطالب اين دفترچه را به شما عزيزان توصيه مي و مؤسسات آموزش عالي براي پيش ها دانشگاه

  گزينش  روش) 1
براساس نمره كـل اكتسـابي حاصـل از مـواد امتحـاني        ناپيوسته كارشناسيهاي  دوره امتحاني هاي رشته از يك هر درنهايي داوطلبان  گزينش

به  )فوق ديپلم( هاي بدون آزمون صرفاً براساس معدل كل دوره كارداني در رشتهو از بين داوطلبان حاضر در جلسه آزمون و عمومي و اختصاصي 
  .گيرد هاي زير انجام مي يكي از روش

  :آزمون هاي امتحاني پذيرش با رشته )الف
هاي انتخـابي در   محل  برحسب كدرشته واز آزمون حاصل ها، براساس نمره كل اكتسابي  داوطلبان در اين قبيل رشته :عادي روش متمركز -1

  .فرم انتخاب رشته اينترنتي گزينش خواهند شد
» شـرايط خـاص  «هـا عبـارت    محل  هاي تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته در ستون مالحظات جدول رشته :شرايط خاصروش متمركز با  -2

  :ها به صورت زير خواهد بود درج شده است كه پس از انتخاب رشته اينترنتي داوطلبان، مراحل گزينش اين دسته از رشته
هـا، بـراي    شدگان چند برابر ظرفيت اين قبيل رشته اعالم اسامي معرفي گزينش اوليه براساس نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون و  -1-2

  .همراه برنامه زماني و مكان مراجعه داوطلبان در سايت سازمان سنجش آموزش كشور  مصاحبه به انجام مراحل مختلف
و ارسال نتيجه مصـاحبه بـه سـازمان     »2-1«با توجه به برنامه زماني مندرج در بند   انجام مصاحبه توسط مؤسسه يا ارگان ذيربط، -2-2

  .سنجش آموزش كشور
  .از آزمون و در نهايت اعالم نتيجهحاصل گزينش نهايي براساس نتيجه مصاحبه و نمره كل اكتسابي  -3-2

لـذا پـذيرش در ايـن    . ها نياز به انجام مراحلي مانند مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي دارند اين گروه از رشته :روش نيمه متمركز -3
ها، همزمان با اعالم نتـايج   شدگان چند برابر ظرفيت رشته ضمناً اسامي معرفي. ها منحصراً براي نيمسال دوم سال تحصيلي خواهد بود رشته

منظور انجام مراحل مختلف گزينش همراه با برنامه زماني و مكان مراجعـه   به )فوق 2-1بند (هاي متمركز  شتهاسامي پذيرفتگان نهايي ر
بديهي است نتيجه نهايي پس از انجام . در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعالم خواهد شد ماه شهريور دهه سومدر براي مصاحبه، 

  هـاي تحصـيلي، مقابـل ايـن قبيـل كدرشـته       در ستون مالحظات جدول رشـته  .خواهد بودمراحل فوق براي نيمسال دوم در پايان دي ماه 
  .درج شده است» نيمه متمركز«ها عبارت  محل

  :هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي رشته )ب
 )ارائه گرديده است 1شماره كه توضيحات بيشتر در دفترچه (» فوق ديپلم«معدل كل دوره كارداني ها، براساس  داوطلبان در اين قبيل رشته

  .هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته اينترنتي گزينش خواهند شد محل  برحسب كدرشته و
   ها نامه آيينو برخي از مصوبات و   تحصيلي  هاي رشته  ظرفيت  توزيع ، بندي از نظر سهميه  داوطلبان  بندي  تقسيم) 2

 كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، ، و مهندسي ، فني پزشكيآموزشي   هاي گروهكليه   تحصيلي  هاي رشتهپذيرش دانشجو در   ظرفيت
  : گردد مي  توزيع  زير  شرح  به 1393-94  تحصيلي  در سال  دامپزشكيو هنر 

داوطلبان واجد شرايط براساس ايـن  با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش  :سهميه رزمندگان و ايثارگران) 1-2
  .گيردقانون صورت مي

جـزو   ،درصد به بـاال  25جانبازان با جانبازي و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان شهدا، آزادگان همسر و فرزندان  :ايثارگران -
از ظرفيت هر % 20ظرفيت اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان  .باشند ميايثارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  ايثارگرانسهمية 

هايي كه رشته(هاي تحت پوشش وزارت بهداشت نمره گزينش آزاد براي تمامي رشته% 80كدرشته محل است و حدنصاب نمره اين داوطلبان 
  .باشد يها م نمره گزينش آزاد براي ساير رشته% 70و ) شونددر دانشگاههاي علوم پزشكي ارائه مي

. باشـند  ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -
  . باشد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي% 75حدنصاب نمره براي اين داوطلبان 

  :توضيحات مهم *
به بعد و داوطلبان مشمول  1368رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح از سال داوطلبان مشمول سهمية  -

در  بـوط توانند بـا اسـتفاده از سـهمية مر    بار مي  ، فقط يكبه بعد 1376بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال  هاي رزمندگان و ايثارگران سهميه
الزم به توضيح است داوطلباني كه با . باشند پذيرفته شوند، اين داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهميه نمي انهدوره روزهاي تحصيلي  رشته

در صورت انصـراف   ،حضوري و مجازي پذيرفته شوند ، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران در دوره
  .از قبولي اوليه، منحصراً يك بار ديگر مجاز به استفاده از سهميه مذكور خواهند بود

  و علـوم ) هـا  بـا بيمـاري    مبـارزه   گرايش(  عمومي  بهداشت ومحيط   عمومي، بهداشت  بهداشت،  اي حرفه  بهداشت  كارداني  مدرك  دارندگان )2-2
  علـوم  و محـيط   بهداشـت مهندسـي  عمـومي،    بهداشـت  ، اي حرفـه   بهداشـت مهندسي  امتحاني  هاي رشته  متقاضي  ترتيب   به  كه  آزمايشگاهي
  مجـاز خـود در فـرم     هـاي  انتخـاب   عنـوان  را به  با ناقلين  مبارزه و  پزشكي  شناسي حشره  هاي محل  توانند كد رشته باشند، مي مي  آزمايشگاهي

   .مايندن  درجاينترنتي   رشته  انتخاب
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  بـومي   داوطلبـان   به ) شبانه(نوبت دوم   در دورههاي آموزشي  گروه  تحصيلي  هاي رشته از  هر يك  پذيرش  درصد ظرفيت 80 تا 60به ميزان  )3-2
  . دارد  اختصاص در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم  هر استان

  هاي گروه آموزشي پزشـكي  رشتهيك از  در هرفوق  2-3ظرفيت مندرج در بند درصد از  20 در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم )4-2
  .يابد مي  اختصاص يربطذ  بومي  استان  پزشكي  علوم  هاي و دانشكده ها دانشگاهرسمي و يا پيماني   كاركنان  به

هـاي آموزشـي    هـاي گـروه   رشـته يك از  در هرفوق  2-3درصد از ظرفيت مندرج در بند  10 در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم )5-2
ي و پژوهشـي  و مؤسسـات آموزشـ   هـا  دانشگاه تحقيقات و فناوري،, رسمي و يا پيماني وزارت علوم  كاركنان  به  )بجز گروه آموزشي پزشكي(

  . يابد مي  اختصاصبومي استان مربوط  وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
بعـد    بـه  1377  از سـال   پزشـكي   آموزش و  بهداشت، درمان  وزارت  نامعاون  شوراي 20/2/1376  مورخ  جلسه در  متخذه  تصميم  براساس )6-2

پـذيرد   مـي   درصـد انجـام   70درصـد و   30  هاي سهميه  رعايت  بدون ،مربوط  تحصيلي  هاي در رشته  پزشكي  گروه  هاي كاردان  كليه  گزينش
  ).باشد  و پيراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون  مشمول  آنان  تحصيلي  رشته  ناپيوسته  كارشناسي  مقطع  اينكه  مشروط به(

درصـد از ظرفيـت پـذيرش     40، حـداقل  5/12/1387ريزي علوم پزشكي مـورخ   بر طبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه )7-2
اي و مهندسي بهداشت محيط، به هر يـك از دو جـنس پـذيرش     هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه دانشجو در رشته

  .زن و مرد اختصاص دارد
شـوراي هـدايت    13/5/86تسهيالت آموزشي، پژوهشـي و رفـاهي ويـژه اسـتعدادهاي درخشـان مـورخ        نامه آيين 4ماده  4س بند بر اسا )8-2

آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشجويان داراي استعداد درخشان هر مقطـع تحصـيلي    معاونتاستعدادهاي درخشان 
مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طـرح نيـروي انسـاني در آزمـون ورودي      التحصيل، اعم از شاغل به تحصيل و يا فارغ

  .مقطع باالتر شركت نمايند
ريــزي آمــوزش عــالي وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري در خصــوص  شــوراي برنامــه 17/11/88مــورخ  748مصــوبه جلســه شــماره  )9-2

 14هاي كارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كـارداني آنهـا كمتـر از     آموختگان دوره دانش
  :رديدبه شرح زير اصالح گ 789باشد، در جلسه 

ندارنـد،   در دوره كارشناسي ناپيوسته نياز به گذراندان واحد جبرانـي  رشته مرتبطآموختگان مذكور در صورت قبولي در  دانش«
  .»واحد جبراني بگذراند 24بايست  در غير اينصورت مي

هـاي   امكـان ادامـه تحصـيل كـاردان     منظور فراهم شدن ريزي علوم پزشكي، به شوراي عالي برنامه 7/12/1389مورخ  45مطابق مصوبه  )10-2
تواننـد   مي) 1392و دوره دوم سال  1391دوره اول سال (به مدت سه دوره  1391-92ها از سال تحصيلي  مامايي شاغل، اين قبيل كاردان

تحصـيلي   هاي روزانه و شبانه در همان استان محـل اشـتغال بـراي ادامـه تحصـيل در رشـته       هاي دوره محل درصدي در رشته 40از سهميه 
صورت رسـمي، پيمـاني و يـا     شرط استفاده از سهميه فوق دارا بودن حداقل يكسال سابقه كار به. كارشناسي ناپيوسته مامايي استفاده نمايند

  .باشد ميزان سه برابر مدت تحصيل در همان استان محل خدمت مي قراردادي و سپردن تعهد خدمت به
 از  دسته ، آن فناوري و  علوم، تحقيقات  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 28/5/64  مورخ 31902  شماره  دستورالعمل 7  مفاد ماده  براساس )11-2

  آزمـون  در قبولي  صورت اند، در مند شده مذكور بهره  صندوق  از مزاياي  كه  غيرپزشكي  تحصيلي  هاي رشته  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ
و   نمـوده   حسـاب   تسـويه   دانشـجويان   رفـاه   با صندوقالزم است  ،1393  سال  ناپيوسته  كارشناسي  دوره  به  اردانيك  دانشجو از دوره  پذيرش
  .نمايند  خود ارائه  قبولي  محل  عالي  آموزش  مؤسسه يا  دانشگاه  به ، نام  ثبت  مربوط را در زمان تأييديه

هـاي   ، دانشجويان دوره پودمـاني ورودي سـال   12/12/85و درسي علمي كاربردي مورخ  ريزي آموزشي شوراي برنامه 87مطابق مصوبه ) 12-2
در صورتي  ،گردد، پذيرفته شوند و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع باالتر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي 1383

  .گردند امع پودماني معاف مي، از آزمون جالتحصيلي آنان با رشته قبولي يكسان باشد كه رشته فارغ
  
   : ي اينترنتيتحصيل هاي  محلكدرشته   انتخاب) 3

 www.sanjesh.org :منحصراً از طريق سـايت سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه نشـاني        ،رشته اينترنتي براي كليه داوطلبان  انتخاب
  .گيرد انجام مي 27/5/1393لغايت  22/5/1393تاريخ  از

  :دانشگاه آزاد اسالميتحصيلي هاي  براي داوطلبان عالقمند به شركت در گزينش رشته تذكر مهم* 
براي اطالع از تاريخ، نحوه انتخاب رشـته و همچنـين كدرشـته     توانند ميهاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي  داوطلبان عالقمند به گزينش در رشته

  .مراجعه نمايند همان دانشگاهمركز آزمون به سايت اينترنتي  1/6/1393 تاريختا  25/5/1393 تاريخاز ، مذكورهاي دانشگاه  محل
  

  :هاي تحصيلي به نكات ذيل توجه نمايند ضمناً داوطلبان الزم است براي انتخاب رشته
  توانند انتخـاب  ميرا كساني ) 1393ماه  پذيرش براي بهمن(و نيمسال دوم ) 1393پذيرش براي مهرماه (  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي كدرشته )1-3

  يعنـي (شـوند   مـي   التحصيل فارغ 30/11/1393  تاريخ تا  كه  دانشجوياني .شوند  التحصيل فارغ 31/6/1393  حداكثر تا تاريخ  كه كنند
 منحصراً و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاه پذيرش از سويدر صورت اعالم ظرفيت  ،)شوند نمي  التحصيل فارغ 31/6/1393  تا تاريخ
دسـته از    الزم به تأكيـد اسـت قبـولي آن   . ندباش مي )1393پذيرش براي بهمن ماه (  دوم  نيمسال  تحصيلي  هاي كدرشته  انتخاب  مجاز به

ب نمايند ولي تاريخ فراغت از تحصيل آنها را انتخا) 1393پذيرش براي مهرماه (هاي مربوط به نيمسال اول  محل داوطلباني كه كدرشته
 . تلقي خواهد شد »يكن  لم  كان«باشد،  31/6/1393بعد از 

آنها بعـد    طرح  پايان  باشند و تاريخ  مي  انساني  نيروي  اليحه  طرح  انجام  در حال  كه  پزشكي  آموزشي  گروه  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ )2-3
و نيمسال دوم ) 1393پذيرش براي مهرماه (  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  باشد، مجاز به مي 30/11/1393 ياو  31/6/1393 از
  خـدمت، گـواهي    از محـل   كامـل   حساب  تسويه  ضمن  است  الزم  ،موفقيت  صورت در است  باشند، بديهي مي) 1393ماه  پذيرش براي بهمن(

  از داوطلبـان   دسـته  ايـن   كه  است  توضيح  به  الزم. نمايند  ربط ارائه ذي  عالي  آموزش  مؤسسه  خود به  نامي  ثبت  داركساير م  همراه مربوط را به
 .دهند  انجام  ناپيوسته  كارشناسي  دوره  از پايان  خود را پس  انساني  نيروي  اليحه  طرح  باقيمانده بايد
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،  بهداشـت   وزارت  بـه   وابسـته   آموزشي  و مؤسسات ها دانشگاه بجز(  آموزشي  و مؤسسات ها دانشگاه ،ها انهها، وزارتخ ساير سازمان  كارمندان )3-3
  .باشند نمي  پزشكي  آموزشي  گروه  هاي در رشته  كارمندي امتيازاز   استفاده  مجاز به)  پزشكي  و آموزش  درمان

كـه  ) هاي بدون آزمـون  رشته(هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي  و يا رشته )آزمون  هاي با رشته( هاي امتحاني دسته از رشته در آن )4-3
از بين فرهنگيان شاغل رسـمي و پيمـاني    براي آنها پذيرش دانشجو) 1دفترچه شماره(نام  براساس اطالعات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت

هـاي ويـژه    محـل  مجـاز بـه انتخـاب كـد رشـته     ) غير فرهنگيـان ( ن آزادداوطلباگيرد،  وزارت آموزش و پرورش و داوطلبان آزاد صورت مي
هـا   نامي خود در ساير دانشگاه هاي رشته ثبت محل توانند كد رشته و مي باشند شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش نمي فرهنگيان

بـديهي اسـت چنانچـه    . باشد، انتخـاب نماينـد   فرهنگيان نميويژه را كه  .. ).مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و( و مؤسسات آموزش عالي
دوره كارشناسـي   ته فرهنگيان را انتخاب نموده و پذيرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحله از تحصـيال هاي ويژ محل  كدرشته ،داوطلبان آزاد

يلي كارشناسي ناپيوسته بـراي آنـان صـادر    گونه مدرك تحص نيز هيچ دوره مذكور تناپيوسته لغو خواهد شد و درصورت فراغت از تحصيال
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت «هاي ويژه فرهنگيان، عبارت  محل  ضمناً در ستون توضيحات مربوط به كدرشته .نخواهد شد

  .درج شده است» آموزش و پرورش
 ي كـه در داوطلبـان  اختيار در 22/5/1393منحصراَ از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان در تاريخ اينترنتي   تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم )5-3

نـام   ثبـت ) هاي بدون آزمون رشته(هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي  و همچنين داوطلباني كه در رشته هاي پذيرش با آزمون رشته
  يك  شماره(كارداني به كارشناسي ناپيوسته   راهنماي آزمونهاي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي  داده قرار ،اند نموده

براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن اطالعات كارت اعتباري شامل شماره پرونده، شماره كاربر، رمز ورود و كـد   )دفترچه  اين و
هـاي روزانـه، نوبـت دوم     از دوره  عالقـه  مـورد   هاي محل  كدرشته انتخابنام اوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به  رهگيري ثبت

  درصـورت (  محـل  كدرشته 50 تا حداكثرانتفاعي غير -دولتيمؤسسات آموزش عالي غير و هاي مجازي حضوري، دوره هاي نيمه ، دوره)شبانه(
  .نمايند اقدام صورت اينترنتي به )وجود
هـاي مؤسسـات آمـوزش عـالي      هاي دوره روزانه و شـبانه عالقمنـد بـه انتخـاب كدرشـته محـل       كه عالوه بر كدرشته محل داوطلباني :تذكر مهم

ريـال را از سـايت ايـن سـازمان بـه نشـاني        )بيسـت و نـه هـزار   ( 000/29باشـند، الزم اسـت كـارت عالقمنـدي بـه مبلـغ        غيرانتفاعي مي
www.sanjesh.org ها در  و سپس مبادرت به انتخاب اين قبيل رشته ودهشتاب خريداري نمشبكه عضو بانكي هاي  و از طريق كارت

ش عـالي  هـاي مربـوط بـه مؤسسـات آمـوز      اينصورت مجاز به انتخاب كدرشته محل غير است در  بديهي. فرم انتخاب رشته اينترنتي نمايند
  .غيرانتفاعي نخواهند بود

   :غيرانتفاعي ـ غيردولتي آموزش عالي مؤسساتهاي تحصيلي   رشتهنحوه اعالم عالقمندي به شركت در گزينش  - 
هاي روزانه و يا شبانه، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفـاعي نيـز    هاي امتحاني، عالوه بر پذيرش در دوره نظربه اينكه در برخي از رشته

ـ   هاي تحصيلي دانشگاه پذيرش دارند، لذا چنانچه عالقمندان تمايل به انتخاب رشته از رشته د، در ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نيـز دارن
» هاي تحصيلي مؤسسـات غيرانتفـاعي   اعالم عالقمندي به رشته«ريال بابت هزينه ) بيست و نه هزار( 000/29بايست مبلغ  زمان انتخاب رشته، مي

هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت نموده، سـپس مبـادرت     منحصراً بصورت اينترنتي، از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور و با كارت
بديهي است در غير اينصـورت سيسـتم   . هاي تحصيلي اينترنتي خود نمايند هاي غيرانتفاعي مورد عالقه در رديف كدرشته نتخاب كدرشته محلبه ا

  . ها را نخواهد داد هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتخاب اين قبيل رشته
اند، در اين مرحله نيازي بـه پرداخـت    نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام نمودهنام در آزمون  الزم به توضيح است داوطلباني كه در زمان ثبت :توجه

 .هاي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اقدام نمايند توانند نسبت به انتخاب رشته دسته از داوطلبان مي اين مبلغ ندارند و اين

  كه در ) بدون آزمون(هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي  با آزمون و رشتههاي امتحاني  جدول رشته
  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي پذيرش دانشجو دارند

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

    * كريم نآقر معلم تربيت 513 مهندسي ماشينهاي كشاورزي313 برداري نقشه216 * كار محيط و صنعتي ايمني202
 حسابداري 514 آبخيزداري و مرتع314 * شهرسازي217  برق204

 *شناسي  علم اطالعات و دانش 517 * بازيافت315 **مهندسي اجرايي عمران 232 توليد و ساخت206

 * مديريت 518 * آمار401 آبياري301 ** كاغذ و چوب صنايع207

 * ييقضا حقوق 519 *** عربي و ديني آموزش502 زيست  محيط302 شيميايي صنايع208

 دوخت طراحي و تكنولوژي 601 ***آموزش راهنمايي و مشاوره 503 دامي توليدات306 عمران209

 و فرش دستي صنايع 602 ***آموزش و مترجمي زبان انگليسي 504 گياهي توليدات307 كامپيوتر210

 يخيتار بناهاي احياء و مرمت 603  ***آموزش و پرورش ابتدائي   509 شيالت309 ** مواد211

  * موسيقي 604 *** تربيتي امور مربي تربيت510  شناسي و صنايع چوب چوب  310 * معدن213

 تجسمي هنرهاي 605 * شناسي باستان511 غذايي صنايع و علوم311 معماري  214

  پوشاك طراحي 606  ورزشي علوم512  پزشكي گياه312 ** مكانيك215

 * دامي نشأم با  غذايي مواد  بهداشت 702       

و  604،  519،  518،  517،  513،  511،  401،  315،  217 ، 213 ، 202:  هـاي امتحـاني   كدرشـته (داراي يك ستاره  هاي امتحانيِ در رشتهدانشجو از آنجاكه پذيرش ـ * 
نيـازي بـه پرداخـت مبلـغ     مزبور هاي امتحاني  كننده در رشته گيرد، لذا داوطلبان شركت غيرانتفاعي صورت مي ـ  سسات آموزش عالي غيردولتيؤمنحصراً در م ،)702

  .ندارندعالقمندي 
سسات ؤمهاي   محل  توانند كدرشته داوطلبان جنس زن، منحصراً  مي) 232و  215،  211،  207  :هاي امتحاني كدرشته(  دو ستارهداراي  هاي امتحانيِ از آنجاكه در رشتهـ  **

  .ندارندعالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحاني  كننده در رشته  شركتزن ، لذا داوطلبان را انتخاب نمايندآموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
 فوق  داراي سه ستاره هاي امتحانيِ شتهفرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش در صورت عالقمندي به انتخاب موسسه و يا موسسات غيرانتفاعي رـ *** 

هـاي   است داوطلبان غيرفرهنگي شركت كننـده در رشـته  بديهي . بايست مبلغ عالقمندي را بپردازند مي) 510و   509،  504،  503،  502:   هاي امتحاني كدرشته(
  .امتحاني مذكور نيازي به پرداخت هزينه ندارند
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شـود تكميـل نمايـد،     كه از طريق سايت اين سـازمان اعـالم مـي     زماني  برنامه  اساساينترنتي خود را بر  رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر )5-3
گيـرد   كاراكتري كه در حكم رسيد است، از طريق سايت در اختيار وي قرار مـي  15انتخاب رشته، كد صورت انجام صحيح  بديهي است در

 باشد و داوطلب بايـد كـد مـذكور را يادداشـت و در     ييد مراحل طي شده براي دريافت اطالعات وارد شده توسط داوطلبان ميأكه نشانگر ت
  . باشد، پرينت تهيه كند شود از فرم تكميل شده خود نيز كه داراي كد رهگيري مي پيشنهاد مي. جايي محفوظ نگهداري نمايد

و مؤسسـات آمـوزش عـالي     هـا  دانشگاههاي مورد نظر، به شرايط اختصاصي  محل كليه داوطلبان، الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته )6-3
  .توجه نمايند 1راهنما و دفترچه راهنماي شماره مندرج در اين دفترچه 

هـاي انتخـابي خـود را     محل هاي تحصيلي در پايگاه اينترنتي اين سازمان، كدرشته گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي) 7-3
رچه درج و سپس بـه پايگـاه اينترنتـي ايـن     اين دفت 75نويس مندرج در صفحه  ترتيب عالقه در فرم پيش كه يك عدد چهار رقمي است، به

و خطاي كمتـري  ) هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد براي داوطلبان به(تر  سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه
  .هاي تحصيلي خود اقدام كنند نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته

انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي پس از گرفتن تأييديه، به هيچ عنـوان قابـل تغييـر و يـا     هاي  محل اينكه كدرشته با توجه به) 8-3
هـاي تحصـيلي خـود، جزئيـات و      گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخـاب رشـته   تعويض نيست، به داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند..) .هاي مختلف و انشگاه، دوره، ميزان شهريه دورهمحل د(هاي انتخابي  اطالعات مربوط به كدرشته
هاي گذشته، از طريق وزراتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و بعـد از تـدوين دفترچـه        باتوجه به تجربيات سال -تبصره

هاي تحصيلي يا ظرفيت پذيرش دانشجو بـه   و يا كدرشته  تغييراتي درخصوص حذف و يا اضافه شدن كدرشته) همين دفترچه(هاي تحصيلي  انتخاب رشته
لذا فرصتي مجدد به  ،به اطالع داوطلبان خواهد رسيد سنجش آموزش كشور اين سازمان اعالم خواهد شد كه ناگزير و از طريق اطالعيه در سايت سازمان

مبادرت به ويرايش انتخاب رشته خود نمايند كه الزم است در فرصـت   فقط يكبار ،تمايل لزوم و عنوان ويرايش به داوطلبان داده خواهد شد تا درصورت
  . هاي انتخابي خود نمايند ايجاد شده و با دقت الزم مبادرت به ويرايش كدرشته محل

بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشـته اينترنتـي    دودي هوشمند پيشسيستم انتخاب رشته تا ح )9-3
نامي وي  يا رشته ثبت ،اعالم خطاي انتخاب كدرشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده است: به عنوان مثال(به آنان تذكر دهد 

بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شـده  . داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند، لذا الزم است ..).نمي باشد و
  .عنوان رسيد نيز داده نخواهد شد كاراكتري به 15اقدام نكند، انتخاب رشته وي ناقص بوده و به اين داوطلب كد 

با موفقيت به پايان برسـانند و مشـكلي بـراي آنـان بـه وجـود نيايـد، الزم اسـت          هاي تحصيلي را داوطلبان براي اينكه نحوه انتخاب رشته )10-3
دقت  را به) 1دفترچه شماره (نام  و دفترچه راهنماي ثبت) اين دفترچه(هاي تحصيلي  هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته اطالعيه

  .مطالعه نمايند
معـدل كـل دوره    برمبنـاي و هاي امتحـاني بـاآزمون    متقاضي رشته از داوطلبان  هر يك  براي  شده  همحاسب  كل  نمره  براساس  اينكه  نظر به )11-3

  گيـرد، لـذا ترتيـب    مـي   انجام  علمي  گزينش  ،هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي داوطلبان متقاضي رشته) فوق ديپلم(كارداني 
  تقـدم  و منحصـراً   نخواهد داشـت   نهايي  گزينش در  و يا امتيازي  ثيريأت  گونه هيچ  داوطلب توسط  انتخابي  تحصيل  محل  يا تأخر كدهاي  تقدم

 . باشد مربوط مي  در محل  تحصيل  به  داوطلب  عالقه  نشانگر ترتيب ، تحصيل  كد محل
 دفترچـه   در ايـن   منـدرج   تحصـيلي   هـاي  محـل    درشـته از ك  دانشجو در برخي  پذيرش  ظرفيت  كاهش يا و  افزايش  امكان  اينكه  بهبا توجه  )12-3

انجـام خواهـد    يافتـه  تغييـر   ظرفيت  براساسگزينش نهايي  لذا بود، خواهد ربط ذي  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  درخواست  اساس بر
 .گرفت

هاي تحصـيلي   به موارد موجود در باالي فرم انتخاب رشته خود را با توجه) فوق ديپلم(كليه داوطلبان بايد سال و ماه اخذ مدرك كارداني ) 13-3
الزم اسـت مـورد    ،التحصيل خواهند شد فارغ 31/6/1393اند و يا حداكثر تا تاريخ  التحصيل شده داوطلباني كه فارغ. اينترنتي تكميل نمايند

التحصيل نخواهند شد و حداكثر تـا   فارغ 31/6/1393را عالمتگذاري نمايند و داوطلباني كه تا تاريخ  »هاي قبل يا سال و 31/6/1393ا ت«
  .را عالمتگذاري نمايند »30/11/1393تا «التحصيل خواهند شد الزم است مورد  فارغ 30/11/1393تاريخ 

  قبـل   ،آزمون  اين در  كننده شركت)  التحصيالن فارغيا و   نشجوياندا(  پزشكيآموزشي   گروه هاي رشته در  تحصيلي  مدرك  ايدار  داوطلبان )14-3
  و آمـوزش   ، درمـان  بهداشـت   وزارت  به  تعهد خدمت  لحاظ طرح از بايد  كه باشند  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به  از اقدام
  شـخص   عهده  به  آن  عواقب  اينصورت در غير  است  بديهي. باشند  نداشتهصيل براي ادامه تح  و منعينمايند   خود را مشخص  وضعيت  پزشكي
  . خواهد بود  داوطلب

شـرايط    بـه   توجـه  با  است  الزم هاي امتحاني هر يك از گروه  تحصيلي  هاي  رشته  )شبانه(نوبت دوم   دورهمند به تحصيل در  عالقه  داوطلبان )15-3
دفترچه راهنماي شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسـته   مربوط مندرج در  آموزشيهاي  هگرو) شبانه(نوبت دوم   دوره  اختصاصي

  تحصـيلي   هـاي  محـل   رشـته كد  خود از بين  مورد عالقه  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  به  نسبتو همين دفترچه، ) 1دفترچه شماره ( 1393سال 
عالقـه    اولويـت   ترتيـب   خود را به  مورد عالقه  هاي و كدرشته  اقدامول مربوط اجد براساس ،شوند مي  سوبمح  آن  بومي  كه  موجود در استاني

 .ندكن  درج  رشته  انتخاب  در فرم  روزانه  هاي با ساير كدرشته  همراه
 مربـوط را   موجود در اسـتان   هاي محل  بايد رشته ،هستند  دولتي  هاي دستگاه  در استخدام  كه  هر استان  داوطلبان  پزشكي  آموزشي  در گروه )16-3

 ،مفاد فوق  رعايت  عدم  در صورت  است   بديهي. باشد  كار وجود نداشته  محل  در استان  مورد نظر آنان  رشته  مگر اينكه قرار دهند،  اولويت در
  . د كردنخواه  موافقت  آنان  تحصيل ادامه با پزشكي  آموزش و  ، درمان بهداشت  وزارت

لـذا سـاير داوطلبـان    . باشد هاي تحصيلي، ويژه كارمندان رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش مي محل برخي از كدرشته )17-3
ويـژه  «ها عبـارت   هاي تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته محل در ستون مالحظات جدول رشته. باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين قبيل رشته

مجـاز بـه   ) غيـر فرهنگيـان  (به عبارت ديگر، داوطلبـان آزاد  . درج شده است »رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش فرهنگيان شاغل
حضوري دانشگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـائي      هاي نيمه هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان و دوره مربوط به پرديسهاي  محل انتخاب كد رشته

 .باشند نمي
دسته از داوطلبان به منزله موافقت با اعطاي مأموريـت   هاي ويژه اين كارمندان رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش در رشته  يقبول )18-3

صـورت كسـب    نامـه ادامـه تحصـيل فرهنگيـان و در     باشد، اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب شرايط و ضوابط شـيوه  آموزشي نمي
  .باشد ارگران مقدور ميشرايط الزم فقط براي ايث

 ازكـه باشـد،    ...)و  دانشـگاه  در  تحصـيل   حين ،قبولي ، نام ثبت( اي مرحله هر در ، نموده  كتمان را  حقايق  داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هر )19-3
  . دش خواهد  محروم بعد  سال  آزمون و  اين آزمون

براسـاس ضـوابط، پـس از اعـالم اسـامي      . هاي انتخـابي اينترنتـي، پرينـت تهيـه كننـد      محل گردد از كدرشته به داوطلبان اكيداً توصيه مي )20-3
  . باشد هاي انتخابي مورد قبول نمي محل پذيرفتگان نهايي، هيچگونه اعتراضي نسبت به كدرشته
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را ندارنـد، لـذا    1394ن سـال  نـام و شـركت در آزمـو    ، حق ثبت1393هاي تحصيلي دوره روزانه سال  با توجه به اينكه پذيرفتگان رشته )21-3
  .داوطلبان الزم است در اين خصوص نهايت دقت را به عمل آورند

 پذيرفته شوند و داراي مدرك كارداني غيـر متناسـب بـا    1393آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  دسته از داوطلباني كه در آن )22-3
آموزشـي مربـوط بـوده و      تشخيص گـروه  به ) جبراني( نياز گذراندن دروس پيش  بهرشته قبولي در گروه آموزشي غيرپزشكي باشند، موظف 

 .خواهد بودنشجو به عهده دانيز ) جبراني(نياز  پيش  دروس هزينه 
ـ  ؛التحصيلي مندرج در فرم انتخاب رشته اينترنتي خواهد بـود  هاي تحصيلي نيمسال اول، تاريخ فارغ  كه مالك انتخاب رشته از آنجا )23-3 ذا بـه  ل

  .شود در درج آن دقت كافي را مبذول فرمايند كليه داوطلبان توصيه مي
   .است  ممنوع   روزانه  دوره  به ) شبانه (نوبت دوم  دوره  دانشجويان  انتقال )24-3
  .خواهد بود  دانشگاه  آموزشي  در اختيار شوراي  ساير ضوابط و مقررات  به  توجه باتحصيلي   در هر نيمسال  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين )25-3
  .شود و مؤسسات آموزش عالي تعيين و اعالم مي ها دانشگاهبا نظر   )شبانه(نوبت دوم   دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات )26-3
 .مربوط خواهند بود  يا دانشكده  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  پذيرفتگان )27-3
 .است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  يا هرگونه و  شهريه  پرداخت و ) شبانه(نوبت دوم   در دوره  پذيرفته  كاركنان  به  آموزشي  موريتأم  اعطاي )28-3
 .باشد مي  روزانه  هاي دوره  آموزشي  هاي همانند برنامه، )شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  آموزشي   هاي برنامه )29-3
اعـم از  ( و غيـر پزشـكي   پزشـكي   علـوم مؤسسات آمـوزش عـالي   و  ها دانشگاه  تحصيلي  هاي رشته  پذيرش  ظرفيت  كميلت  عدم  صورت در )30-3

 ، اينگونـه غيرانتفـاعي آمـوزش عـالي    مؤسسـات و ) يـژه فرهنگيـان  و و الملل ، بين»مجازي«الكترونيكي ،حضوري هاي روزانه، شبانه، نيمه دوره
  سـال   ناپيوسـته   كارشناسـي   هاي دوره  توانند در آزمون مي  انگو پذيرفت  نخواهند داشت  كالس  تشكيل  قبالدر   وليتيؤمس  گونه هيچ  مؤسسات 

نام در آزمـون   براي ثبت مجوز الزم ،مستندات به اين سازمان با ارائهاست براي پذيرفتگان دوره روزانه   بديهي .نمايند  و شركت  نام ثبت بعد
 .سال بعد صادر خواهد شد

از   موافقتنامـه   ارائـه   باشـند، در صـورت   مـي   انساني  نيروي  طرح  انجام  در حين  كه  هايي كاردان :مخصوص داوطلبان گروه آموزشي پزشكي )31-3
  از خـدمت   تـرخيص   بـه   ، نيـازي  آنـان   خدمت  با ادامه  تحصيل  ادامه  و تداخل  همزماني  بر عدم  خود مبني  خدمت  محل  لؤومس  مقام  باالترين
 .ندارند

توانند با سپردن تعهد محضري به منظور  صورت تمايل، مي هاي علوم پزشكي در و دانشكده ها دانشگاه )شبانه(نوبت دوم دانشجويان دوره  )32-3
  .تضمين بازپرداخت بدهي، از وام شهريه استفاده نمايند

هـاي تحصـيلي غيرمجـاز و منـاطق      اتباع غيرايراني و همچنـين اطـالع از رشـته    داوطلبان غيرايراني براي اطالع از شرايط و ضوابط پذيرش) 33-3
  . نمايند مراجعه سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، به ممنوعه براي اسكان و اقامت اين دسته از داوطلبان

  :كارنامه) 4
هاي امتحاني  براي داوطلبان متقاضي رشتهاطالعات مربوط به وضعيت علمي كليه شركت كنندگان در آزمون، از قبيل درصد نمرات خام، نمره كل 

رنامـه  ي پـذيرفتگان در كا ي، پس از اعالم نتـايج نهـا  )بدون آزمون(براي داوطلبان متقاضي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي  و رتبهآزمون   با
  .هايي از طريق سايت اين سازمان در اختيار آنان قرار خواهد گرفتن

  : موارد دستورالعمل) 5
ها، داوطلبان واجـد   محل منظور شناسايي متقاضيان اين دسته از كدرشته هاي تحصيلي و به محل  با توجه به محدوديت پذيرش در برخي از كدرشته

را انتخـاب نمـوده و عالمتگـذاري    ) مـوارد دسـتورالعمل  (هاي باالي فرم انتخاب رشته اينترنتي  دايره، الزم است يكي از ذيلشرايط بندهاي جدول 
گردد و هيچ اقـدامي در خصـوص    بديهي است در صورت قبولي داوطلب و عدم تأييد ايشان از سوي مؤسسه محل قبولي، قبولي وي لغو مي. نمايند

گردد، در درج موارد دقت كافي نمايند و چنانچه واجد شرايط موارد مربـوط   داوطلبان توصيه مي لذا به. وي از سوي اين سازمان ميسر نخواهد بود
  .از انتخاب آن خودداري نمايند ،باشند نمي

  جدول موارد دستورالعمل
  توضيحات  شماره مورد

  .پرسنل پايور ارتش جمهوري اسالمي ايران  1
  .اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  2
  .اعضاي رسمي ارتش و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  3
  .1393با حداقل سه سال سابقه كار تا پايان شهريورماه ) 216كد (برداري  كننده در رشته امتحاني نقشه برداري شركت كارمندان سازمان نقشه  4
  ).216كد (برداري  نقشهكننده در رشته امتحاني مهندسي تكنولوژي  كارمندان نيروهاي مسلح، شركت   5
  ).104كد (داوطلبان بسيجي شركت كننده در رشته امتحاني مهندسي بهداشت محيط   6
شاغل در استان اردبيل و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  7

 .اردبيلقراردادي در استان 

شاغل در استان اصفهان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  8
 .قراردادي در استان اصفهان

البرز و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسـمي، پيمـاني و يـا    شاغل در استان ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  9
 .قراردادي در استان البرز

شاغل در استان ايالم و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسـمي، پيمـاني و يـا    ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  10
 .قراردادي در استان ايالم

شاغل در استان بوشهر و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و يـا   ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  11
 .قراردادي در استان بوشهر

بختياري و داراي حداقل يك سـال سـابقه كـار بـه صـورت      شاغل در استان چهارمحال و ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  12
 .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان چهارمحال و بختياري

و داراي حداقل يك سال سابقه كـار بـه صـورت رسـمي،      خراسان جنوبيشاغل در استان ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  29
 .خراسان جنوبيپيماني و يا قراردادي در استان 

شاغل در استان خوزستان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  13
 .خوزستانيا قراردادي در استان 

شاغل در استان زنجان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  14
 .قراردادي در استان زنجان
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  جدول موارد دستورالعملادامه 
  توضيحات  شماره مورد

شاغل در استان سمنان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (در رشته امتحاني مامايي  هاي مامايي شركت كننده كاردان  15
 .قراردادي در استان سمنان

سـابقه كـار بـه صـورت     شاغل در استان سيستان و بلوچستان و داراي حداقل يـك سـال   ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  16
  .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان سيستان و بلوچستان

شاغل در استان قزوين و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  17
 .قراردادي در استان قزوين

شاغل در استان قم و داراي حداقل يك سال سابقه كار بـه صـورت رسـمي، پيمـاني و يـا      ) 111كد (مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي هاي  كاردان  18
 .قراردادي در استان قم

سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  شاغل در استان كردستان و داراي حداقل يك سال ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  19
  .يا قراردادي در استان كردستان

شاغل در استان كرمان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  20
  .قراردادي در استان كرمان

شاغل در استان كرمانشاه و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  ) 111كد (كننده در رشته امتحاني مامايي  هاي مامايي شركت كاردان  21
  .يا قراردادي در استان كرمانشاه

حداقل يك سـال سـابقه كـار بـه صـورت      شاغل در استان كهگيلويه و بويراحمد و داراي ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  22
  .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان كهگيلويه و بويراحمد

شاغل در استان گيالن و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و يـا   ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  23
 .قراردادي در استان گيالن

شاغل در استان لرستان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  24
  .قراردادي در استان لرستان

و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  شاغل در استان مازندران ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  25
 .يا قراردادي در استان مازندران

شاغل در استان مركزي و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  26
  .قراردادي در استان مركزي

شاغل در استان هرمزگان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  27
  .يا قراردادي در استان هرمزگان

داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  شاغل در استان همدان و ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  28
 .قراردادي در استان همدان

  
  :هاي مهم يادآوري* 

  هـاي  در رشته قبولي  صورت در ،باشند مي  انساني  نيروي  اليحه  طرح  انجام  مشغول  كه  پزشكي  آموزشي  گروه  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ -1
  ادامـه   و تـداخل   همزمـاني   بر عدم  خود مبني  خدمت  محل  ولؤمس  مقام  از باالترين  رسمي  موافقتنامه  ارائه ، با )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصيلي
  .بپردازند  يانسان  نيروي  اليحه  طرح  انجام  به  با تحصيل  توانند همزمان ندارند و مي  خدمت از  ترخيص  به  آنان، نيازي  خدمت  با ادامه  تحصيل

  كارشناسـي   در آزمـون قبـولي   صـورت  محيط در  بهداشت  رشته  متعهد خدمت  هاي و نيز كاردان  شاغل  هاي كاردان  پزشكي  آموزشي  در گروه -2
  .خواهند بود  تحصيل  و ادامه  نام ثبت  متبوع مجاز به  سازمان  موافقت  گواهي  از ارائه  تنها پس)  شبانه يا  روزانه(  ناپيوسته

چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و متعاقباً خالف آن مشخص شود، قبولي وي در هر مرحله از تحصيل و يا پس از فراغـت   -3
 . هاي ناشي از آن خواهد بود گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت مي از تحصيل لغو

 از  پـس  ، الزم  اطالعـات   حـاوي   اي كارنامـه  ،1393 سـال  ناپيوسـته   كارشناسـي  كارداني بـه    آزمون يي درنها  گزينش  نتيجه منظورآگاهي از  به -4
 .از طريق سايت اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد 1393 ماههفته اول مهر و در  نهاييپذيرفتگان   فهرست استخراج

و يـا سـايت ايـن سـازمان و در     ) نامه خبري و اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشـور  هفته(هرگونه تغيير از طريق نشريه پيك سنجش  -5
  . هاي گروهي اعالم خواهد شد صورت لزوم از طريق رسانه

   :الكترونيكــي پســتا از طريــق تمــاس حاصــل نمــوده و يــ 021- 88923595- 9: هــاي تواننــد بــا شــماره تلفــن داوطلبــان در صــورت لــزوم مــي - 6
E-mail:public-relations@sanjesh.org روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشـور بـا ارسـال     15875- 1365: و يا با صندوق پستي

  .مدارك مستند مكاتبه نمايند
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  )114تا  101كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي پزشكي  كد رشته محل -1جدول شماره 
  اتاق عمل - 101

كدرشته   تحصيلي دوره
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال

  مرد  زن  دوم  اول
  ممنوعيت انتقال و جابجايي- رازيش يلومتريك 360واقع در   مرد  زن  -  10  دانشكده علوم پزشكي گراش  1001  روزانه

  مرد  ـــ  15  -  جمهوري اسالمي ايران دانشگاه علوم پزشكي ارتش  1002  روزانه
ـ در دانشـگاه غ  ليتحصـ -ويژه پرسنل پايورارتش جمهوري اسالمي ايران شـبانه   ري

) يآموزشـ  تيمأمور( انتساب .در قبال خوابگاه ندارد يبوده و دانشگاه تعهد يروز
  .باشد يم يالزام

    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1003  روزانه
    مرد  زن  -  15  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1004  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1005  روزانه
  خوابگاه  يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1006  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1007  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1008  روزانه
    10  10  20  -  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور   1009  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1010  روزانه
    مرد  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1011  روزانه
  ييبدون خوابگاه دانشجو-ييممنوعيت نقل و انتقاالت دانشجو  مرد  زن  20  -  سبزوار دانشگاه علوم پزشكي  1012  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  1013  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1014  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1015  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  1016  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1017  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1018  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1019  روزانه
  لنگرود يراپزشكيدانشكده پ  مرد  زن  15  -  رشت -گيالن  دانشگاه علوم پزشكي  1020  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه   مرد  زن  20  -  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1021  روزانه
    مرد  زن  15  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1022  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1023  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1024  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1025  روزانه

  اي حرفهبهداشت  يمهندس -102
    مرد  زن  -  20  دانشكده علوم پزشكي بهبهان  1026  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تيمحدود  مرد  زن  -  20  اراكدانشگاه علوم پزشكي   1027  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي اروميه  1028  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1029  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد  1030  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1031  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1032  روزانه
  محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان   مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  1033  روزانه

  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1034  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1035  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1036  روزانه
  دانشكده بهداشت رشت  مرد  زن  20  -  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1037  روزانه
    مرد  زن  25  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1038  روزانه
    مرد  زن  25  -  پزشكي مشهددانشگاه علوم   1039  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1040  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1041  روزانه

  مصوبه هيات امناءعدم ارائه خوابگاه و پرداخت شهريه طبق   مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1042  نوبت دوم
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1043  نوبت دوم

  بهداشت عمومي -103
    مرد  زن  -  20  دانشكده علوم پزشكي بهبهان  1044  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تيمحدود  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1045  روزانه
  يانتقال و مهمان تيممنوع -فاقد خوابگاه   مرد  زن  22  -  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1046  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي اروميه  1047  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1048  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1049  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  20  پزشكي بندر عباسدانشگاه علوم   1050  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1051  روزانه
  عدم امكان واگذاري خوابگاه  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  1052  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1053  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1054  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1055  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1056  روزانه
  ييبدون خوابگاه دانشجو  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  1057  روزانه
    مرد  زن  -  20  شاهروددانشگاه علوم پزشكي   1058  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1059  روزانه
    مرد  زن  15  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1060  روزانه
  محل تحصيل شهرستان سپيدان  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1061  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  1062  روزانه
  عدم واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي قم  1063  روزانه
    مرد  زن  -  20  سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان   1064  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1065  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1066  روزانه
    مرد  زن  20  -  گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان   1067  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1068  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه   مرد  زن  -  16  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1069  روزانه
    مرد  زن  25  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1070  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1071  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1072  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  1073  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1074  روزانه
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  بهداشت عمومي -103  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1075  نوبت دوم
  خوابگاه و پرداخت شهريه طبق مصوبه هيات امناءعدم ارائه   مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1076  نوبت دوم
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1077  نوبت دوم
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  1078  نوبت دوم
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1079  نوبت دوم

 و تـرم دسـاليانه شـامل   شـهريه  (ـ   پرديس خودگردان واقع در شهرستان سپيدان  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1080 خودگردان پرديس
  )باشد دل سه ميليون تومان ميمعا ميليون ريال 30 مبلغ

  بهداشت محيط يمهندس -104
    مرد  زن  -  20  دانشكده علوم پزشكي بهبهان  1081  روزانه
  خوابگاه يتعهد  واگذارعدم   مرد  زن  25  -  دانشكده علوم پزشكي سيرجان  1082  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تيمحدود  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1083  روزانه
  يانتقال و مهمان تيممنوع -فاقد خوابگاه   مرد  زن  22  -  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1084  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي اروميه  1085  روزانه
    9  9  -  18  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1086  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1087  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي بابل  1088  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد  1089  روزانه
واسـتخدام در   هيجـذب بصـورت بورسـ    تـا ينها و يجيداوطلبان بس انيم از رشيپذ  مرد  ـــ  3  -  تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية  1090  روزانه

  يسپاه پاسداران انقالب اسالم
ناجـا   مسلح شـامل ارتـش؛   يروهاين ريبين داوطلبان استخدام رسمي سا از رشيپذ  مرد  زن  10  -  تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية  1091  روزانه

  يخدمت گانيبا ارائه گواهي عضويت رسمي از 
بين داوطلبان استخدام رسمي سپاه پاسداران با ارائـه گـواهي عضـويت     از رشيپذ  مرد  ـــ  12  -  تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية  1092  روزانه

  يخدمت گانيرسمي از
  هرگونه نقل و انتقال تيممنوع -ويژه داوطلبان بومي  با اخذ تعهد  مرد  زن  -  6  پزشكي بمدانشگاه علوم   1093  روزانه
  هرگونه نقل و انتقال تيممنوع  مرد  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشكي بم  1094  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1095  روزانه
    مرد  زن  10  -  علوم پزشكي بوشهردانشگاه   1096  روزانه
  عدم امكان واگذاري خوابگاه  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  1097  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه  1098  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1099  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1100  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1101  روزانه
  ييبدون خوابگاه دانشجو  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  1102  روزانه
  محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  1103  روزانه

  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1104  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1105  روزانه
    مرد  زن  15  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1106  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1107  روزانه
    مرد  زن  10  -  پزشكي قزويندانشگاه علوم   1108  روزانه
  عدم واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي قم  1109  روزانه
    مرد  زن  20  -  سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان   1110  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1111  روزانه
  دانشكده پرستاري زرند  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1112  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1113  روزانه
    مرد  زن  15  -  گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان   1114  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1115  روزانه
  بهداشت رشتدانشكده   مرد  زن  20  -  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1116  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه   مرد  زن  16  -  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1117  روزانه
    مرد  زن  25  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1118  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1119  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1120  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  1121  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1122  روزانه

    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1123  نوبت دوم
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1124  نوبت دوم
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1125  نوبت دوم

  ساخت پروتزهاي دنداني - 105
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1126  روزانه
    مرد  زن  10  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1127  روزانه

  تكنولوژي پرتوشناسي -107
  مرد  ـــ  15  -  ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي   1128  روزانه

ـ در دانشـگاه غ  ليتحصـ -ويژه پرسنل پايورارتش جمهوري اسالمي ايران شـبانه   ري
) يآموزشـ  تيمأمور( انتساب .در قبال خوابگاه ندارد يبوده و دانشگاه تعهد يروز
  .باشد يم يالزام

    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1129  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1130  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1131  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1132  روزانه
    مرد  زن  15  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1133  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1134  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1135  روزانه
  لنگرود يراپزشكيدانشكده پ  مرد  زن  -  15  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1136  روزانه
    مرد  زن  20  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1137  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1138  روزانه

  عدم ارائه خوابگاه و پرداخت شهريه طبق مصوبه هيات امناء  مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1139  نوبت دوم
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1140  نوبت دوم

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(  باناقلينمبارزه  حشره شناسي پزشكي و -109
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1141  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  30  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1142  روزانه
    مرد  زن  -  20  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور   1143  روزانه
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  علوم آزمايشگاهي - 110
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  ممنوعيت انتقال و جابجايي- رازيش يلومتريك 360واقع در   مرد  زن  -  10  دانشكده علوم پزشكي گراش  1144  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تيمحدود  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1145  روزانه

  مرد  ـــ  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران  1146  روزانه
ـ در دانشـگاه غ  ليتحص -ارتش جمهوري اسالمي ايران ويژه پرسنل پايور شـبانه   ري

) يآموزشـ  تيمأمور( انتساب .در قبال خوابگاه ندارد يبوده و دانشگاه تعهد يروز
  .باشد يم يالزام

    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1147  روزانه
    مرد  زن  17  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1148  روزانه
  . ندارد يخوابگاه تعهد يدانشگاه در قبال واگذار نيا  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1149  روزانه
مسلح شـامل ارتـش، ناجـا     نيروهاي رياز بين داوطلبان استخدام رسمي سا رشيپذ  مرد  زن  10  -  تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية  1150  روزانه

  با ارائه گواهي عضويت رسمي
بين داوطلبان استخدام رسمي سپاه پاسداران با ارائـه گـواهي عضـويت     از رشيپذ  10  5  15  -  تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية  1151  روزانه

  يخدمت گانيرسمي از
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1152  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1153  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1154  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1155  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  1156  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1157  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1158  روزانه
    مرد  زن  25  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1159  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1160  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  1161  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1162  روزانه
    مرد  زن  15  -  علوم پزشكي كرمانشاهدانشگاه   1163  روزانه
    مرد  زن  15  -  گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان   1164  روزانه
  لنگرود يراپزشكيدانشكده پ  مرد  زن  15  -  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1165  روزانه
    مرد  زن  25  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1166  روزانه
    مرد  زن  20  -  علوم پزشكي مشهددانشگاه   1167  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1168  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1169  روزانه

    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1170  نوبت دوم
  عدم ارائه خوابگاه و پرداخت شهريه طبق مصوبه هيات امناء  مرد  زن  30  -  تهران دانشگاه علوم پزشكي  1171  نوبت دوم
    مرد  زن  20  -  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور   1172  نوبت دوم
  خوابگاه يعدم تعهد در واگذار -عدم امكان انتقال و جابجايي   مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  1173  نوبت دوم

    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1174  دومنوبت 
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1175  نوبت دوم

  مامايي -111
عـدم تعهـد ارائـه    -ويژه كاردانهاي مامايي شاغل در استان سيستان و بلوچسـتان    ـــ  زن  8  -  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  1176  روزانه

  تالش خواهد شد انيدانشجو يدر حد مقدورات برا يول يخوابگاه و امكانات رفاه
 انيدانشـجو  يدر حد مقدورات بـرا  يول يعدم تعهد ارائه خوابگاه و امكانات رفاه  ـــ  زن  12  -  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  1177  روزانه

  تالش خواهد شد
انتقال  تيممنوع -فاقد خوابگاه -ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان اردبيل   ـــ  زن  8  -  دانشكده علوم پزشكي خلخال  1178  روزانه

  يو مهمان
  يانتقال و مهمان تيممنوع -فاقد خوابگاه   ـــ  زن  12  -  دانشكده علوم پزشكي خلخال  1179  روزانه
محـدوديت در واگـذاري   -ويژه كاردان هـاي  مامـايي شـاغل در اسـتان مركـزي       ـــ  زن  4  -  دانشكده علوم پزشكي ساوه  1180  روزانه

  خوابگاه
  محدوديت در واگذاري خوابگاه  ـــ  زن  6  -  دانشكده علوم پزشكي ساوه  1181  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه-ويژه كاردانهاي مامايي شاغل در استان كرمان   ـــ  زن  8  -  دانشكده علوم پزشكي سيرجان  1182  روزانه
  خوابگاه يعدم  تعهد  واگذار  ـــ  زن  12  -  دانشكده علوم پزشكي سيرجان  1183  روزانه
  فاقدخوابگاه-ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان خوزستان  ـــ  زن  -  6  دانشكده علوم پزشكي شوشتر  1184  روزانه
  فاقد خوابگاه  ـــ  زن  -  10  دانشكده علوم پزشكي شوشتر  1185  روزانه
ـ ممنوع -فاقـد خوابگـاه    -ويژه كاردان هاي مامايي شـاغل در اسـتان اردبيـل      ـــ  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1186  روزانه  تي

  يانتقال و مهمان
  يانتقال و مهمان تيممنوع -فاقد خوابگاه   ـــ  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1187  روزانه
  ويژه كاردان هاي  مامايي شاغل در استان اصفهان  ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1188  روزانه
    ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1189  روزانه
  ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان البرز   ـــ  زن  10  -  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1190  روزانه
    ـــ  زن  15  -  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1191  روزانه
  واگذاري خوابگاه عدم تعهد درقبال-ايالم هاي مامايي شاغل در استان ويژه كاردان  ـــ  زن  4  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1192  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  ـــ  زن  6  -  ايالم دانشگاه علوم پزشكي  1193  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار-ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان هرمزگان     ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1194  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1195  روزانه
  عدم امكان واگذاري خوابگاه-موسسه آموزش عالي سالمت قائن  ـــ  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  1196  روزانه
ويژه كـاردان هـاي مامـايي شـاغل در اسـتان -موسسه آموزش عالي سالمت قائن  ـــ  زن  -  8  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  1197  روزانه

  عدم واگذاري خوابگاه -خراسان جنوبي
  ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان سيستان و بلوچستان  ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1198  روزانه
  ويژه داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان  ـــ  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1199  روزانه
  شاغل در استان سيستان بلوچستان ييماما يكاردانهاويژه    ـــ  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1200  روزانه
ـ در منـاطق مـورد ن   ليبرابرمدت تحص3استان با اخذ تعهد يداوطلبان بوم ژهيو  ـــ  زن  -  10  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1201  روزانه  ازي

  دانشگاه
  ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان زنجان   ـــ  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1202  روزانه
    ـــ  زن  -  9  دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1203  روزانه
  ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان سمنان   ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1204  روزانه
    ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1205  روزانه
  ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان چهار محال بختياري  ـــ  زن  4  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1206  روزانه
    ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1207  روزانه
  ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان قزوين   ـــ  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  1208  روزانه
    ـــ  زن  18  -  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  1209  روزانه
  عدم واگذاري خوابگاه-ويژه كاردانهاي شاغل در استان قم  ـــ  زن  -  8  دانشگاه علوم پزشكي قم  1210  روزانه
  خوابگاه يعدم امكان واگذار  ـــ  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشكي قم  1211  روزانه
  ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان كردستان  ـــ  زن  10  -  سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان   1212  روزانه
  ممنوعيت انتقال و جابجايي  ـــ  زن  15  -  سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان   1213  روزانه
  ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان كرمانشاه  ـــ  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1214  روزانه
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  مامايي -111  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    ـــ  زن  -  9  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1215  روزانه
  مامايي شاغل در استان گيالنويژه كاردانهاي   ـــ  زن  -  8  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1216  روزانه
  رشت يبهشت ديشه ييو ماما يدانشكده پرستار  ـــ  زن  -  12  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1217  روزانه
عـدم تعهـد در قبـال واگـذاري      -ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان لرستان  ـــ  زن  8  -  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1218  روزانه

  خوابگاه 
  عدم تعهد واگذاري خوابگاه  ـــ  زن  12  -  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1219  روزانه
  استان مازندرانويژه كاردانهاي مامايي شاغل در   ـــ  زن  6  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1220  روزانه
    ـــ  زن  9  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1221  روزانه
  ويژه كاردانهاي مامايي شاغل در استان همدان  ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1222  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1223  روزانه
  ويژه كاردان هاي  مامايي شاغل در استان كهگيلويه بوير احمد  ـــ  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  1224  روزانه
    ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  1225  روزانه

  فاقدخوابگاه  ـــ  زن  -  9  دانشكده علوم پزشكي شوشتر  1226  نوبت دوم
  فاقد خوابگاه-ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان خوزستان  ـــ  زن  -  6  شوشتردانشكده علوم پزشكي   1227  نوبت دوم
  ويژه كاردانهاي  مامايي شاغل در استان بوشهر   ـــ  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1228  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1229  نوبت دوم
-عدم امكان انتقـال و جابجـايي  -ويژه كاردان هاي مامايي شاغل در استان كرمان  ـــ  زن  6  -  پزشكي رفسنجاندانشگاه علوم   1230  نوبت دوم

  عدم تعهد خوابگاه
  خوابگاه يعدم تعهد در واگذار-عدم امكان انتقال و جابجايي   ـــ  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  1231  نوبت دوم
  ويژه كاردانهاي مامايي شاغل در استان سيستان و بلوچستان  ـــ  زن  6  -  زابلدانشگاه علوم پزشكي   1232  نوبت دوم
  ويژه داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان  ـــ  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشكي زابل  1233  نوبت دوم

  مدارك پزشكي -112
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1234  روزانه
    مرد  زن  20  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1235  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1236  روزانه

  عدم ارائه خوابگاه و پرداخت شهريه طبق مصوبه هيات امناء  مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1237  نوبت دوم
  هوشبري -113

  ممنوعيت انتقال و جابجايي- رازيش يلومتريك 360واقع در   مرد  زن  -  10  دانشكده علوم پزشكي گراش  1238  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تيمحدود  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1239  روزانه

  مرد  ـــ  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران  1240  روزانه
ـ در دانشگاه غ ليتحص - جمهوري اسالمي ايران ارتش ويژه پرسنل پايور شـبانه   ري

) يآموزشـ  تيمأمور( انتساب .در قبال خوابگاه ندارد يبوده و دانشگاه تعهد يروز
  .باشد يم يالزام

  يانتقال و مهمان تيممنوع -فاقد خوابگاه   مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  1241  روزانه
    مرد  زن  15  -  پزشكي اصفهاندانشگاه علوم   1242  روزانه
    مرد  زن  -  20  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1243  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي ايران  1244  روزانه
  خوابگاه  يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1245  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بابل  1246  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  1247  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  1248  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  1249  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  1250  روزانه
    مرد  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1251  روزانه
  بدون خوابگاه-ممنوعيت نقل و انتقاالت دانشجويي  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  1252  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه   دانشكده پيراپزشكي سرخه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  1253  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1254  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1255  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1256  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1257  روزانه
    مرد  زن  10  -  گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان   1258  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1259  روزانه
  لنگرود يراپزشكيدانشكده پ  مرد  زن  -  15  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1260  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه   10  10  20  -  خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان   1261  روزانه
    مرد  زن  15  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1262  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1263  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1264  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1265  روزانه

    مرد  زن  20  -  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور   1266  نوبت دوم
  خوابگاه يعدم تعهد در واگذار -عدم امكان انتقال و جابجايي   مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  1267  نوبت دوم
    مرد  زن  -  12  زاهداندانشگاه علوم پزشكي   1268  نوبت دوم

  )متمركز بصورت نيمهدانشجو پذيرش ( يپزشك يها تيفور - 114
 انيدانشـجو  يدر حد مقدورات بـرا  يول يعدم تعهد ارائه خوابگاه و امكانات رفاه  مرد  ـــ  30  -  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  1269  روزانه

  تالش خواهد شد
  خوابگاه  يدر واگذار يجد تيمحدود  مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1270  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1271  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز   1272  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  ـــ  10  -  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  1273  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  ـــ  20  -  پزشكي بجنورددانشگاه علوم   1274  روزانه
  عدم امكان واگذاري خوابگاه  مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  1275  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1276  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي جهرم  1277  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دزفول دانشگاه علوم پزشكي  1278  روزانه
  تعهد در واگذاري خوابگاه  عدم -سرخه يراپزشكيدانشكده پ ليمحل تحص  مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  1279  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1280  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1281  روزانه
عـدم تعهـد    رازيشـ  يلـومتر يك 135مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني واقع در   مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1282  روزانه

  خوابگاه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  ـــ  25  -  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1283  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي فسا  1284  روزانه
  خوابگاه يعدم امكان واگذار  مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي قم  1285  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان   1286  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1287  روزانه
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  )متمركز بصورت نيمهدانشجو پذيرش ( يپزشك يها تيفور - 114  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1288  روزانه
  رشت يبهشت ديشه ييو ماما يدانشكده پرستار  مرد  ـــ  15  -  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن   1289  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1290  روزانه
  دانشكده پيراپزشكي آمل  مرد  ـــ  25  -  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   1291  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1292  روزانه
  دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد  مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي همدان  1293  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  دانشگاه علوم پزشكي يزد  1294  روزانه

  )232و  218تا  201كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي فني و مهندسي  كد رشته محل -2جدول شماره 
  هواپيماييو مخابرات كارشناسي ناپيوسته الكترونيك  -201

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال

  مرد  زن  دوم  اول
شرايط و ضـوابط اختصاصـي    -عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مخابرات هواپيمايي  مرد  زن  20  -  مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور  1295  روزانه

  .درج شده است در اطالعيه مربوط
  دفترچهانتهاي شرايط و ضوابط اختصاصي در   مرد  زن  24  -  مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور  1296  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(  كار طيمح و يصنعت يمنيا وستهيناپ يكارشناس -202
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  1297  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  1298  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  1299  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  1300  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1301  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   1302  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   1303  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  1304  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   1305  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  1306  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   1307  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  1308  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان- عقيق موسسه غيرانتفاعي   1309  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  1310  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  1311  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  1312  غيرانتفاعي
  نيقزو  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي كار  1313  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   1314  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  البرز قزوين - موسسه غيرانتفاعي كاسپين  1315  غيرانتفاعي
  كار طيو مح يمنيا عيصنا  مرد  زن  -  80  گلستاناق قال -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  1316  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  1317  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   1318  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1319  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - غيرانتفاعي ياسينموسسه   1320  غيرانتفاعي

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك -204
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  1321  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  1322  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  پسران رشتاي  آموزشكده فني و حرفه  1323  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1324  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  1325  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  1326  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  سمناناي پسران  آموزشكده فني و حرفه  1327  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1328  روزانه
 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1329  روزانه

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد ميخيابان شهيد منتظري 

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1330  روزانه
، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك كاربردي  مرد  ـــ  -  30  اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه  1331  روزانه
امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  1332  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  )ع(يعل

امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  1333  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  )ع(يعل

 - پسران شماره يك اروميه اي  آموزشكده فني و حرفه  1334  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  1335  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد قاضي طباطبايي

 -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه  1336  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد باهنر

 -اي پسران شماره يك زاهدان  فني و حرفه آموزشكده  1337  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد باهنر

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1338  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1339  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك مشهد  فني و حرفهآموزشكده   1340  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1341  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك  مرد  ـــ  -  18  اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه  1342  روزانه
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك  مرد  ـــ  18  -  اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه  1343  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1344  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1345  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1346  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1347  روزانه
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 12 صفحه

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
پذيرش ظرفيت 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1348  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1349  روزانه
    ـــ  زن  -  36  اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  1350  روزانه
    مرد  ـــ  -  36  )ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  1351  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1352  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1353  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1354  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1355  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

  فردوس يدانشكده فن ليمحل تحص  35  15  -  50  دانشگاه بيرجند  1356  روزانه
    مرد  زن  -  30  كازرون - يدانشگاه سلمان فارس  1357  روزانه
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1358  روزانه

    مرد  ـــ  -  19  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1359  روزانه
    مرد  ـــ  19  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  1360  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  1361  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1362  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1363  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  1364  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  1365  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1366  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1367  نوبت دوم
 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1368  نوبت دوم

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد خيابان شهيد منتظري مي

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1369  نوبت دوم
روبروي ، ابتداي خيابان دماوند، )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك كاربردي  مرد  ـــ  30  -  اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه  1370  نوبت دوم
امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  1371  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  )ع(يعل

امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  1372  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  )ع(يعل

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  1373  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  1374  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد قاضي طباطبايي

 -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه  1375  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد باهنر

 -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه  1376  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد باهنر

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1377  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1378  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1379  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1380  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  منتظريشهيد محمد 

  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك  مرد  ـــ  -  18  اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه  1381  نوبت دوم
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك  مرد  ـــ  18  -  اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه  1382  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  حرفهآموزشكده فني و   1383  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1384  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1385  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1386  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1387  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1388  نوبت دوم
    ـــ  زن  36  -  اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  1389  نوبت دوم
    مرد  ـــ  36  -  )ع(عليامام  -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  1390  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  16  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1391  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1392  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1393  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1394  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  -  10  كازرون - يدانشگاه سلمان فارس  1395  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1396  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  17  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1397  نوبت دوم
    مرد  ـــ  17  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   1398  غيرانتفاعي
  واحدهمدان  مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  1399  غيرانتفاعي
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - علم و هنردانشگاه غيرانتفاعي   1400  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  1401  غيرانتفاعي
  برق شيگرا  مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  1402  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   1403  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه   1404  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  1405  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  1406  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1407  غيرانتفاعي
  عنوان رشته الكترونيك كاربردي  مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   1408  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   1409  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   1410  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-غيرانتفاعي اسرارموسسه   1411  غيرانتفاعي
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 13 صفحه

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  بجنورد–موسسه غيرانتفاعي اشراق   1412  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان   1413  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  1414  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  1415  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-انديشمندموسسه غيرانتفاعي   1416  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  1417  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  1418  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  1419  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بهار  1420  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  1421  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  1422  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   1423  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1424  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1425  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  1426  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1427  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  1428  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  1429  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   1430  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   1431  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  1432  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   1433  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  1434  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  1435  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- دانشگاهيموسسه غيرانتفاعي جهاد   1436  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  1437  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  1438  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي چهلستون  1439  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- غيرانتفاعي خاورانموسسه   1440  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1441  غيرانتفاعي
  عنوان رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك عمومي  مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  1442  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  1443  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  1444  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  1445  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   1446  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  1447  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   1448  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  1449  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   1450  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  1451  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زرنديه- موسسه غيرانتفاعي زرنديه  1452  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  1453  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  1454  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   1455  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل  1456  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   1457  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  1458  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  1459  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-شهاب دانشموسسه غيرانتفاعي   1460  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   1461  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  1462  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   1463  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1464  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  1465  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  1466  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  1467  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   1468  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  1469  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  1470  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  1471  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  1472  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   1473  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   1474  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -مهاجران موسسه غيرانتفاعي علم گستر   1475  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  80  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن   1476  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  1477  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   1478  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميانه- موسسه غيرانتفاعي عين القضات  1479  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  1480  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   1481  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -گرگانيموسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد   1482  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  1483  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   1484  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   1485  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  1486  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  1487  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  1488  غيرانتفاعي
  عنوان رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك كاربردي  مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  1489  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- غيرانتفاعي ليان موسسه   1490  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد   1491  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  1492  غيرانتفاعي
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 14 صفحه

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   1493  غيرانتفاعي
  الكترونيك كاربرديعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته   مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  1494  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  1495  غيرانتفاعي
  عنوان رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك كاربردي  مرد  زن  -  60  بندرانزلي -موسسه غيرانتفاعي موج  1496  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   1497  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   1498  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  1499  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   1500  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   1501  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1502  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  1503  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت   1504  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  برازجان -دانش انيرهجو يرانتفاعيموسسه غ  1505  غيرانتفاعي

  قدرت ـ ناپيوسته مهندسي تكنولوژي برقكارشناسي  -204
    مرد  ـــ  -  18  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  1506  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  1507  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  1508  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  1509  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  1510  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1511  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1512  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه  1513  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه  1514  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1515  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1516  روزانه
 - اي پسران شماره يك اروميه  فني و حرفه آموزشكده  1517  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  1518  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد قاضي طباطبايي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1519  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1520  روزانه
 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1521  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1522  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1523  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1524  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1525  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1526  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه  1527  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه  1528  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1529  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1530  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1531  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1532  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  1533  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  1534  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1535  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1536  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

  فردوس يدانشكده فن ليمحل تحص  35  15  -  50  دانشگاه بيرجند  1537  روزانه
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1538  روزانه

    مرد  ـــ  -  19  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1539  روزانه
    مرد  ـــ  19  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  ـــ  -  18  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  1540  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  1541  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  1542  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بابل حرفه آموزشكده فني و  1543  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  1544  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1545  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1546  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران زنجان حرفهآموزشكده فني و   1547  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه  1548  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1549  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  1550  نوبت دوم
 - اي پسران شماره يك اروميه  حرفهآموزشكده فني و   1551  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  1552  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد قاضي طباطبايي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1553  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز فني و حرفه آموزشكده  1554  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1555  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1556  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك كرمان  فني و حرفهآموزشكده   1557  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران
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 15 صفحه

  برق ـ قدرتكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  1558  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1559  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1560  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه  1561  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه  1562  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1563  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1564  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1565  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه  1566  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  1567  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا حرفهدانشكده فني و   1568  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1569  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1570  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

 -شماره يك اصفهاناي پسران  دانشكده فني و حرفه  1571  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  17  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1572  نوبت دوم
    مرد  ـــ  17  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   1573  غيرانتفاعي
  واحدهمدان  مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  1574  غيرانتفاعي
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  1575  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران   1576  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  1577  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  1578  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   1579  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  1580  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   1581  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   1582  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي احرار  1583  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   1584  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار  1585  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   1586  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان   1587  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  1588  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  1589  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  1590  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  1591  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  1592  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  1593  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-بعثتموسسه غيرانتفاعي   1594  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  1595  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بهار  1596  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  1597  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   1598  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1599  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1600  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  1601  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1602  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  1603  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  1604  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   1605  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   1606  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  1607  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   1608  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  1609  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -جويندگان علمموسسه غيرانتفاعي   1610  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي چهلستون  1611  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   1612  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1613  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-خردموسسه غيرانتفاعي   1614  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  1615  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  1616  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   1617  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  1618  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  1619  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   1620  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   1621  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  1622  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  1623  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زرنديه- موسسه غيرانتفاعي زرنديه  1624  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  1625  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  1626  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   1627  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل  1628  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  1629  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  1630  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  1631  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   1632  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  1633  غيرانتفاعي
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  برق ـ قدرتكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  1634  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   1635  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1636  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه  1637  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   1638  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   1639  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  1640  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  1641  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  1642  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   1643  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   1644  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - فنموسسه غيرانتفاعي علم و   4786  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  1645  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-وفناوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم   1646  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  1647  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   1648  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  1649  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  1650  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  1651  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   1652  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   1653  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  1654  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  1655  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي كمال  1656  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  1657  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -غيرانتفاعي گيلموسسه   1658  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  1659  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   1660  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد   1661  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -غيرانتفاعي مارليكموسسه   1662  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  1663  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   1664  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  80  پارس آباد- موسسه غيرانتفاعي مغان  1665  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهرآستان موسسه   1666  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   1667  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   1668  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   1669  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1670  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  1671  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان   1672  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  1673  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تربت جام -غيرانتفاعي وحدت موسسه   1674  غيرانتفاعي
  يكيالكترون يدانشكده آموزشها ليمحل تحص  مرد  زن  -  120  دانشگاه شيراز  1675  مجازي
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  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه  1676  روزانه
  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه  1677  روزانه
شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1678  روزانه

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  پناه
شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1679  روزانه

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  پناه

 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  1680  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  30  انقالب اسالمي

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1681  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -يك ساري  اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه  1682  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر

  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  1683  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  1684  روزانه
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1685  روزانه

  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1686  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1687  روزانه
  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1688  روزانه
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1689  روزانه
  ديتول ساخت و شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1690  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1691  روزانه

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1692  روزانه
  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  باهنر

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه  1693  نوبت دوم
  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه  1694  نوبت دوم
شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1695  نوبت دوم

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1696  نوبت دوم
  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  پناه

 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  1697  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  30  -  انقالب اسالمي

 -پسران شماره يك ساري اي  آموزشكده فني و حرفه  1698  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  1699  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر
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  كنترلكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  1700  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  1701  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1702  نوبت دوم

  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1703  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1704  نوبت دوم
  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1705  نوبت دوم
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

  گرايش ساخت و توليد  مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1706  نوبت دوم
  ديتول ساخت و شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1707  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1708  نوبت دوم

  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1709  نوبت دوم
  قيابزار دق شيگرا  مرد  ـــ  18  -  باهنر

  واحد رشت -ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  1710  غيرانتفاعي
  ابزار دقيقكنترل   شيگرا  مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  1711  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  1712  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   1713  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  1714  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان   1715  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان   1716  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  1717  غيرانتفاعي
  گرايش ابزار دقيق  مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  1718  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  1719  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1720  غيرانتفاعي
  گرايش ابزار دقيق  مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1721  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  1722  غيرانتفاعي
  قيابزار دق شيگرا  مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  1723  غيرانتفاعي
  گرايش ساخت و توليد  مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  1724  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  1725  غيرانتفاعي
  گرايش فرآيند  مرد  ـــ  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1726  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  ـــ  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1727  غيرانتفاعي
  گرايش ساخت و توليد  مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1728  غيرانتفاعي
  قيابزار دق شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  1729  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   1730  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زرنديه- موسسه غيرانتفاعي زرنديه  1731  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   1732  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  1733  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  1734  غيرانتفاعي
  قيابزار دق شيگرا  مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   1735  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1736  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   1737  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  1738  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   1739  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  1740  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  1741  غيرانتفاعي
  گرايش ابزار دقيق  مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   1742  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   1743  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  1744  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  اصفهان-نقش جهان موسسه غيرانتفاعي   1745  غيرانتفاعي
  ابزار دقيق شيگرا  مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1746  غيرانتفاعي
  يكيالكترون يدانشكده آموزشها ليمحل تحص -دقيق  گرايش ابزار  مرد  زن  -  120  دانشگاه شيراز  1747  مجازي

  مخابراتكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -204
  گرايش سوئيچهاي شبكه ثابت  مرد  زن  -  30  دانشگاه تربت حيدريه  1748  روزانه

    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام   1749  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه   1750  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - غيرانتفاعي ابرار موسسه   1751  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   1752  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   1753  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   1754  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان   1755  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   1756  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  1757  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  كرمان-غيرانتفاعي بعثت موسسه  1758  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  1759  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  1760  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1761  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1762  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي توس   1763  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1764  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1765  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   1766  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  1767  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  1768  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   1769  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل  1770  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   1771  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   1772  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   1773  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  1774  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1775  غيرانتفاعي
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  مخابراتكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -204  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  اصفهان–موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1776  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   1777  غيرانتفاعي
  قدرت شيگرا  مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  1778  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   1779  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  1780  غيرانتفاعي
  گرايش سوئيچ  مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   1781  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  1782  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  مرد  زن  -  80  تربت جام - موسسه غيرانتفاعي وحدت  1783  غيرانتفاعي

  هاي انتقال وتوزيع شبكه ـكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي برق  -204
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه  1784  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه  1785  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بهشهر و حرفه آموزشكده فني  1786  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه  1787  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  1788  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   1789  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -غيرانتفاعي آل طه  موسسه  1790  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  1791  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  1792  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1793  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1794  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1795  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  1796  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  1797  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-غيرانتفاعي دارالفنونموسسه   1798  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  1799  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  1800  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   1801  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  80  قم-شهاب دانشموسسه غيرانتفاعي   1802  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  1803  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   1804  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  1805  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   1806  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  1807  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل   1808  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   1809  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  بندرانزلي -موسسه غيرانتفاعي موج  1810  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   1811  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1812  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت   1813  غيرانتفاعي
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  اريمخابرات س شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1814  روزانه
  اريمخابرات س شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1815  روزانه
 -پسران شماره دو تهران  اي آموزشكده فني و حرفه  1816  روزانه

، ميدان امام ها ـ محل تشكيل كالس هاي مخابراتي برداري از سيستم گرايش بهره  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد ، ابتداي خيابان دماوند، روبروي خيابان شهيد منتظري مي)ع(حسين

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1817  روزانه
، ميدان امام ها ـ محل تشكيل كالس هاي مخابراتي برداري از سيستم گرايش بهره  مرد  ـــ  18  -  شمسي پورشهيد 

  .باشد ، ابتداي خيابان دماوند، روبروي خيابان شهيد منتظري مي)ع(حسين
  اريمخابرات س شيگرا  مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1818  نوبت دوم
  اريمخابرات س شيگرا  مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  1819  نوبت دوم
 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1820  نوبت دوم

، ميدان امام ها ـ محل تشكيل كالس هاي مخابراتي برداري از سيستم گرايش بهره  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد روبروي خيابان شهيد منتظري مي، ابتداي خيابان دماوند، )ع(حسين

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  1821  نوبت دوم
، ميدان امام ها ـ محل تشكيل كالس هاي مخابراتي برداري از سيستم گرايش بهره  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور

  .باشد مي، ابتداي خيابان دماوند، روبروي خيابان شهيد منتظري )ع(حسين
  واحد همدان - ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  1822  غيرانتفاعي
  گرايش مخابرات سيار  مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  1823  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  1824  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   1825  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   1826  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  1827  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  1828  غيرانتفاعي
  گرايش مخابرات نوري  ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1829  غيرانتفاعي
  گرايش انتقال  ـــ  زن  -  80  )خواهرانويژه (تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1830  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1831  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1832  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - غيرانتفاعي ابرار موسسه   1833  غيرانتفاعي
  گدايش مخابرات سيار  ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   1834  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   1835  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  مرد  زن  -  80  گرمسار-اديبان  موسسه غيرانتفاعي  1836  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تبريز  -موسسه غيرانتفاعي اطلس   1837  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  50  كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني   1838  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  غيرانتفاعي ايوانكيموسسه   1839  غيرانتفاعي
  گرايش ديتا  مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بهار  1840  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  1841  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  1842  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1843  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1844  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  1845  غيرانتفاعي
   ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  1846  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  1847  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   1848  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  غيرانتفاعي پموسسه   1849  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   1850  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   1851  غيرانتفاعي
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كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  1852  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  1853  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي توس   1854  غيرانتفاعي
  هاي تحت شبكه گرايش سيستم  مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   1855  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   1856  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  1857  غيرانتفاعي
  گرايش ديتا  مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  1858  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  خوزستان- غيرانتفاعي جهاد دانشگاهيموسسه   1859  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  1860  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي چهلستون  1861  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قوچان- غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه   1862  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1863  غيرانتفاعي
   ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  1864  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   1865  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  1866  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   1867  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  1868  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  1869  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر  1870  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل  1871  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   1872  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   1873  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   1874  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  1875  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا   1876  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  1877  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  ابهر-صائبموسسه غيرانتفاعي   1878  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  1879  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  1880  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1881  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   1882  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  1883  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   1884  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   1885  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   1886  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  1887  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  1888  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  1889  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   1890  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   1891  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   1892  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   1893  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  1894  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   1895  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  1896  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  1897  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  1898  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر   1899  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  1900  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   1901  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  البرز قزوين - موسسه غيرانتفاعي كاسپين  1902  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   1903  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  1904  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش   1905  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  1906  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  1907  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  1908  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   1909  غيرانتفاعي
  گرايش مخابرات سيار  مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   1910  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد   1911  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد   1912  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  1913  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   1914  غيرانتفاعي
  گرايش سيستمهاي تحت شبكه  مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  1915  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   1916  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   1917  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  1918  غيرانتفاعي
  ICT تيريگرايش مد  مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   1919  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   1920  غيرانتفاعي
  تحت شبكهگرايش سيستمهاي   مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي نژند  1921  غيرانتفاعي
  ICTگرايش كاربردهاي   مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  1922  غيرانتفاعي
   ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه   1923  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  1924  غيرانتفاعي
  ICTگرايش مديريت   مرد  زن  -  80  برازجان -دانش انيرهجو يرانتفاعيموسسه غ  1925  غيرانتفاعي

  يبندر زاتيتجه يوژلتكنو يمهندس -204
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1926  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1927  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1928  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران محموداباد آموزشكده فني و حرفه  1929  نوبت دوم

  نگهداري هواپيما و كارشناسي ناپيوسته تعمير - 205
شـرايط و ضـوابط    -عنوان رشته مهندسـي تكنولـوژي تعميـر و نگهـداري هواپيمـا       مرد  ـــ  24  -  مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور  1930  روزانه

  دفترچهانتهاي اختصاصي در 
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  ماشين ابزار ـكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -206
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1931  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1932  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  پناه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1933  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1934  روزانه
 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  1935  روزانه

    مرد  ـــ  -  30  انقالب اسالمي

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1936  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1937  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  1938  روزانه
  ماشين ابزار -كارشناسي ناپيوسته ساخت و توليد  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -كاشان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  1939  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1940  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1941  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1942  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يفندانشكده   1943  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1944  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  20  -  دانشگاه زابل  1945  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه صنعتي اروميه  1946  روزانه
 -اي پسران شماره يك اصفهان و حرفهدانشكده فني   1947  روزانه

    مرد  ـــ  -  16  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1948  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  شهيد محسن مهاجر

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  1949  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  فني و حرفه آموزشكده  1950  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پناه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1951  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  1952  نوبت دوم
 - يك تهران اي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه  1953  نوبت دوم

    مرد  ـــ  30  -  انقالب اسالمي

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1954  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  1955  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  حرفهآموزشكده فني و   1956  نوبت دوم
  ماشين ابزار -كارشناسي ناپيوسته ساخت و توليد  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1957  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  1958  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1959  دومنوبت 
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  1960  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1961  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  1962  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  30  -  دانشگاه زابل  1963  نوبت دوم
    مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعتي اروميه  1964  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1965  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  14  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان و حرفهدانشكده فني   1966  نوبت دوم
    مرد  ـــ  14  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  1967  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   1968  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  1969  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   1970  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  1971  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  1972  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  1973  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  1974  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   1975  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   1976  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  1977  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   1978  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  1979  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   1980  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  سمنان-موسسه غيرانتفاعي رشددانش   1981  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   1982  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  1983  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  1984  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  1985  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   1986  غيرانتفاعي
  نيقزو  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين – موسسه غيرانتفاعي كار  1987  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان – موسسه غيرانتفاعي كار  1988  غيرانتفاعي
  خرمدره   ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – غيرانتفاعي كارموسسه   1989  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   1990  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  1991  غيرانتفاعي

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي -206
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  1992  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  صدوقي
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي -206  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  1993  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    ـــ  زن  -  18  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  1994  روزانه
    ـــ  زن  18  -  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  1995  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1996  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  1997  روزانه
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  1998  روزانه

    مرد  ـــ  -  19  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و   1999  روزانه
    مرد  ـــ  19  -  شهيد محسن مهاجر

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2000  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2001  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    ـــ  زن  -  18  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  و حرفه آموزشكده فني  2002  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  2003  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  16  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2004  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2005  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2006  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  17  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2007  نوبت دوم
    مرد  ـــ  17  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  2008  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  2009  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   2010  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  2011  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2012  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  2013  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري  2014  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  2015  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  2016  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گوگان آذرشهر -موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان   2017  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان – موسسه غيرانتفاعي كار  2018  غيرانتفاعي
  نيقزو  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين – موسسه غيرانتفاعي كار  2019  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  2020  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   2021  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  2022  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  2023  غيرانتفاعي

  قالبسازي ـ كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد -206
عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2024  روزانه

    مرد  ـــ  -  20  يآمل
عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2025  روزانه

    مرد  ـــ  20  -  يآمل

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2026  روزانه
    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2027  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2028  روزانه
  سازي قالب -كاربردي ساخت و توليد -عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته علمي  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2029  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2030  روزانه

عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2031  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  20  يآمل

عالمه حسن زاده  - پسران آمل  اي آموزشكده فني و حرفه  2032  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  يآمل

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2033  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2034  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  حرفهآموزشكده فني و   2035  نوبت دوم
  سازي قالب -كاربردي ساخت و توليد -عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته علمي  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2036  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2037  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   2038  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  2039  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2040  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-پژوهان  موسسه غيرانتفاعي دانش  2041  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر -  صائبموسسه غيرانتفاعي   4787  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  2042  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  2043  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي كار  2044  غيرانتفاعي
  نيقزو  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين – موسسه غيرانتفاعي كار  2045  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   2046  غيرانتفاعي

  جوشكاري ـ توليد كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و -206
ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2047  روزانه

    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2048  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج

 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  2049  روزانه
    مرد  ـــ  -  30  انقالب اسالمي

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2050  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2051  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج
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  جوشكاري ـ توليد كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و -206  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  2052  نوبت دوم
    مرد  ـــ  30  -  انقالب اسالمي

  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي جوشكاري  مرد  زن  -  80  قزوين-البرزموسسه غيرانتفاعي   2053  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2054  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   2055  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-فوالدموسسه غيرانتفاعي صنعتي   2056  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2057  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  2058  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان – موسسه غيرانتفاعي كار  2059  غيرانتفاعي

  هاي چوبي سازهـ  كاغذ كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و -207
    مرد  ـــ  18  -  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  2060  روزانه
    مرد  ـــ  -  30  اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه  2061  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آباد كتول  اي پسران علي حرفهآموزشكده فني و   2062  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آباد كتول  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  2063  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2064  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2065  روزانه

    مرد  ـــ  18  -  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  2066  دومنوبت 
    مرد  ـــ  30  -  اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه  2067  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  آباد كتول  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  2068  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آباد كتول  پسران علياي  آموزشكده فني و حرفه  2069  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2070  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2071  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه  2072  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانموسسه   2073  غيرانتفاعي

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي - 208
 - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2074  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  شهيد دادبين

 - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2075  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد دادبين

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2076  روزانه
    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2077  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج

 -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه  2078  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه  2079  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2080  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2081  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اهوازاي دختران  آموزشكده فني و حرفه  2082  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه  2083  روزانه
    ـــ  زن  -  16  )س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه  2084  روزانه
    ـــ  زن  16  -  )س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه  2085  روزانه
    ـــ  زن  -  18  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  حرفه آموزشكده فني و  2086  روزانه
    ـــ  زن  18  -  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  2087  روزانه

 - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2088  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد دادبين

 - شماره دو كرمان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  2089  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد دادبين

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2090  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  )ع(الحجج

ثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2091  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  )ع(الحجج

 -پسران شماره يك اهواز  اي آموزشكده فني و حرفه  2092  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه  2093  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2094  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2095  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه  2096  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه  2097  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  14  )س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه  2098  نوبت دوم
    ـــ  زن  14  -  )س(الزهرا -دختران تبريز اي  آموزشكده فني و حرفه  2099  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  2100  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  )عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه  2101  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  نكا -سازان شهيموسسه غيرانتفاعي اند  2102  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس   2103  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   2104  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   2105  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2106  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  2107  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  2108  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  2109  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا   2110  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   2111  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  2112  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   2113  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   2114  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  2115  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   2116  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفتيج- نيموسسه غيرانتفاعي نگ  2117  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نوردانش  2118  غيرانتفاعي
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان -209
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه  2119  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رامسر حرفهآموزشكده فني و   2120  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2121  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2122  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  2123  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  پسران سبزواراي  آموزشكده فني و حرفه  2124  روزانه
 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  2125  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  2126  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر

    مرد  ـــ  -  18  كرمانشاهاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه  2127  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  2128  روزانه
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2129  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2130  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2131  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2132  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2133  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي دارالفنون پسران بجنورد حرفهآموزشكده فني و   2134  روزانه
    مرد  ـــ  -  36  )ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  2135  روزانه
  فردوس يدانشكده فن ليمحل تحص  مرد  ـــ  -  50  دانشگاه بيرجند  2136  روزانه
باشـد   يمرندواقع در شهرستان مرنـد مـ   يو مهندس يآموزشكده فن ليمحل تحص  مرد  زن  -  24  دانشگاه تبريز  2137  روزانه

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چيوه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه تربت حيدريه  2138  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه  2139  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه  2140  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2141  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2142  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  2143  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  2144  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  2145  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  2146  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  )ع(امام محمدباقر

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  2147  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  2148  نوبت دوم
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2149  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2150  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2151  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2152  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2153  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  دارالفنون پسران بجنورداي  آموزشكده فني و حرفه  2154  نوبت دوم
    مرد  ـــ  36  -  )ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  2155  نوبت دوم
باشـد   يمرند واقع در شهرستان مرنـد مـ   يو مهندس يآموزشكده فن ليمحل تحص  مرد  زن  -  16  دانشگاه تبريز  2156  نوبت دوم

  ارائه خوابگاه ندارد يدراعطا يتعهد چيوه
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   2157  غيرانتفاعي
  واحدرشت  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2158  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  2159  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  2160  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   2161  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار  2162  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2163  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-انديشمندموسسه غيرانتفاعي   2164  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  2165  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  2166  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  2167  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  2168  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  2169  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس   2170  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   2171  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2172  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   2173  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   2174  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  2175  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2176  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   2177  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   2178  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2179  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2180  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2181  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  2182  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي خاوران  2183  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  2184  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  2185  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   2186  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  2187  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  2188  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  2189  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  2190  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2191  غيرانتفاعي
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان -209  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2192  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   2193  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - سينا  موسسه غيرانتفاعي  2194  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  2195  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  2196  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  2197  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   2198  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2199  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  2200  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2201  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار- موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   2202  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   2203  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2204  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران   2205  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  2206  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  2207  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  2208  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميانه- القضاتموسسه غيرانتفاعي عين   2209  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   2210  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گوگان آذرشهر -موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان   2211  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  2212  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - كمالموسسه غيرانتفاعي   2213  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  2214  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  2215  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  2216  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   2217  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  2218  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  2219  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهرآوران  2220  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  2221  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2222  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  2223  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  2224  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  2225  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2226  غيرانتفاعي

  يراهساز يتكنولوژ يكارشناسي ناپيوسته مهندس -209
امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  2227  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  )ع(يعل

امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  2228  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  )ع(يعل

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2229  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2230  روزانه
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2231  روزانه

    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2232  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  2233  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  )ع(يعل

امام  - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه  2234  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  )ع(يعل

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2235  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2236  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2237  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2238  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2239  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  2240  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2241  غيرانتفاعي

  فاضالب آب و ـكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران  -209
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   2242  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2243  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  2244  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  2245  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2246  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   2247  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  2248  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  2249  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2250  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا   2251  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  2252  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-غيرانتفاعي عرفان موسسه   2253  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان- موسسه غيرانتفاعي عقيق   2254  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  2255  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  2256  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2257  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  2258  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2259  غيرانتفاعي

  عمران ـ كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران -209
  واحدرشت  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2260  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   2261  غيرانتفاعي
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  عمران ـ عمرانكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -209  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي احرار  2262  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  2263  غيرانتفاعي
   مردزن  -  80آمل-دانشگاه غير انتفاعي شمال 4667  غيرانتفاعي
   مردزن  -80همدان-موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 4669  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بروجرد-موسسه غيرانتفاعي آفرينش 4670  غيرانتفاعي
   -زن  -80هرانت - ) ويژه خواهران(موسسه غيرانتفاعي آل طه 4671  غيرانتفاعي
   مردزن  -80 موسسه غيرانتفاعي آمل4672  غيرانتفاعي
   مردزن  -60تنكابن-موسسه غيرانتفاعي آيندگان4673  غيرانتفاعي
   مردزن  -80سبزوار-موسسه غيرانتفاعي ابن يمين 4674  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قوچان-موسسه غيرانتفاعي اترك 4675  غيرانتفاعي
   مردزن  -80خرمشهر-موسسه غيرانتفاعي اروندان4676  غيرانتفاعي
   مردزن  -80مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار4677  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق 4678  غيرانتفاعي
   مردزن  -50كرمان-موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني 4679  غيرانتفاعي
   مردزن  -60مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 4680  غيرانتفاعي
   مردزن  -70الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند4681  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي4682  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي ايوانكي4683  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت4684  غيرانتفاعي
   مردزن  -80شاهين شهراصفهان -بنيانموسسه غيرانتفاعي 4685  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار4686  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گناباد-موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي 4687  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بيدستان قزوين-موسسه غيرانتفاعي پارسيان4688  غيرانتفاعي
   مردزن  -80فريدونكنار-غيرانتفاعي پرديسانموسسه 4689  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قم-موسسه غيرانتفاعي پويش 4690  غيرانتفاعي
   مردزن  -80چالوس-موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش4691  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام4692  غيرانتفاعي
   مردزن  -80شيراز-موسسه غيرانتفاعي پيشتازان 4693  غيرانتفاعي
   مردزن  -80المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك 4694  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد4695  غيرانتفاعي
   مردزن  -80دامغان-موسسه غيرانتفاعي توران 4696  غيرانتفاعي
   مردزن  -80مشهد-موسسه غيرانتفاعي توس 4697  غيرانتفاعي
   مردزن  -80سنندج-موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش 4698  غيرانتفاعي
   مردزن  -80نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي 4700  غيرانتفاعي
   مردزن  -80جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد4701  غيرانتفاعي
   مردزن  -80غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاهموسسه 4702  غيرانتفاعي
 محل تحصيل يزد مردزن  -80يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر4703  غيرانتفاعي
   مردزن  -80خوزستان-موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي4704  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كوهدشت-موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم4705  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قم-موسسه غيرانتفاعي حكمت 4706  غيرانتفاعي
   مردزن  -80مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران4707  غيرانتفاعي
   مردزن  -80محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر4708  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون4709  غيرانتفاعي
   مردزن  -80فومن -موسسه غيرانتفاعي دامون4710  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان 4711  غيرانتفاعي
   مردزن  -80الهيجان-موسسه غيرانتفاعي ديلمان4712  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اصفهان-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 4713  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رامسر-موسسه غيرانتفاعي رحمان4714  غيرانتفاعي
   مردزن  80  -سمنان-موسسه غيرانتفاعي رشددانش 4715  غيرانتفاعي
   مردزن  -80زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه 4716  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان4717  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس4718  غيرانتفاعي
   مردزن  -80خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه4719  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ساري-موسسه غيرانتفاعي سارويه4720  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ساري-موسسه غيرانتفاعي ساريان4721  غيرانتفاعي
   مردزن  -80غيرانتفاعي سبحان نيشابورموسسه 4722  غيرانتفاعي
   مردزن  -80مشهد-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد4723  غيرانتفاعي
   مردزن  -80تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج 4724  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا 4725  غيرانتفاعي
   مردزن  -80شاهرود موسسه غيرانتفاعي4726  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گنبد كاووس-موسسه غيرانتفاعي شمس4727  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش4728  غيرانتفاعي
   مردزن  -80آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار4729  غيرانتفاعي
   مردزن  -80سهندتبريز-موسسه غيرانتفاعي شهرياران 4730  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب4731  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قائمشهر-موسسه غيرانتفاعي صالحان4732  غيرانتفاعي
   مرد-  -60)ويژه برادران( تهرانـ موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين 4733  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بابل-غيرانتفاعي صنعتي مازندرانموسسه 4734  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه4735  غيرانتفاعي
   مردزن  -80چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان4736  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري4737  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان 4738  غيرانتفاعي
   مردزن  -80شاهين شهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي عقيق 4739  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرمسار-موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 4740  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رفسنجان-موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 4741  غيرانتفاعي
   مردزن  -80چالوس-موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي4742  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا4743  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قائمشهر-موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي4744  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني 4745  غيرانتفاعي
   مردزن  -80نور-دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري4746  غيرانتفاعي
   مردزن  -80نايين-موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني 4747  غيرانتفاعي
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  عمران ـ عمرانكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -209  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

شهرك ( اراك–موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران  4748  غيرانتفاعي
   مرد زن  - 80 )مهاجران

   مردزن  -80اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن 4749  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرمسار-موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا 4750  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان4751  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان 4752  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قزوين-موسسه غيرانتفاعي غزالي 4753  غيرانتفاعي
   مردزن  -80آبيك-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني4754  غيرانتفاعي
   مردزن  -80ساوه-موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 4755  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرگان-موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني4756  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان 4757  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس4758  غيرانتفاعي
 محل تحصيل رفسنجان مردزن  -80رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي كار4759  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي كرمان4760  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري4761  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اروميه -موسسه غيرانتفاعي كمال4762  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كردكوي-موسسه غيرانتفاعي كميل 4763  غيرانتفاعي
   مردزن  -80قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر4764  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رشت-كوشيارموسسه غيرانتفاعي 4765  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرگان-موسسه غيرانتفاعي گلستان 4766  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني4767  غيرانتفاعي
   مردزن  -80اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم4768  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بوشهر-موسسه غيرانتفاعي ليان 4769  غيرانتفاعي
   مردزن  -80رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار4770  غيرانتفاعي
   مردزن  -80آبادان-موسسه غيرانتفاعي مهر اروند4771  غيرانتفاعي
   مردزن  -80كرمان-موسسه غيرانتفاعي مهرآوران4772  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي مهراراك4773  غيرانتفاعي
   مردزن  -80گرگان-موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 4774  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي نجف اباد4775  غيرانتفاعي
   مردزن  -80زاهدان-موسسه غيرانتفاعي هاتف 4776  غيرانتفاعي
   مردزن  -80آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز4777  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بيرجند-موسسه غيرانتفاعي هرمزان 4778  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بندرگز-موسسه غيرانتفاعي هيركانيا4779  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بروجرد-موسسه غيرانتفاعي ياسين4780  غيرانتفاعي
   مرد-  -80پارس آباد-موسسه غيرانتفاعي مغان4781  غيرانتفاعي
   مردزن  -80بهشهر-موسسه غيرانتفاعي تميشان4782  غيرانتفاعي
   مردزن  -80موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم4783  غيرانتفاعي

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -210
    مرد  ـــ  -  18  كبيرامير  -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  2264  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  2265  روزانه
شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2266  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2267  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  پناه

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  2268  روزانه
، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  2269  روزانه

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور
  .باشد خيابان شهيد منتظري مي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2270  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2271  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2272  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2273  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2274  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  دارالفنون پسران بجنورداي  آموزشكده فني و حرفه  2275  روزانه
    ـــ  زن  -  36  اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2276  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2277  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2278  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2279  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2280  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  -  25  دانشگاه بزرگمهر قائنات  2281  روزانه
  فردوس يدانشكده فن ليتحص محل  25  25  -  50  دانشگاه بيرجند  2282  روزانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه تربت حيدريه  2283  روزانه
    مرد  زن  -  35  قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين   2284  روزانه
    مرد  ـــ  -  30 )ويژه برادران( شهرضا -مدرس  ديمركزآموزش عالي شه  2285  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  امير كبير -اراك اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  2286  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  2287  نوبت دوم
شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2288  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2289  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پناه

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  2290  نوبت دوم
، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
 - اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه  2291  نوبت دوم

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور
  .باشد خيابان شهيد منتظري مي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2292  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  تبريزاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه  2293  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2294  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2295  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2296  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2297  نوبت دوم
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 27 صفحه

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -210  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    ـــ  زن  36  -  اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2298  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  16  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2299  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2300  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2301  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2302  نوبت دوم

    مرد  ـــ  18  -  باهنر
    مرد  زن  -  25  دانشگاه بزرگمهر قائنات  2303  نوبت دوم
    مرد  زن  -  15  قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين   2304  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  30 )ويژه برادران( شهرضا -مدرس  ديمركزآموزش عالي شه  2305  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   2306  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   2307  غيرانتفاعي
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – فرهنگدانشگاه غيرانتفاعي علم و   2308  غيرانتفاعي
  واحدهمدان  مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2309  غيرانتفاعي
  واحدرشت  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2310  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2311  غيرانتفاعي
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2312  غيرانتفاعي
  محل تحصيل اشكذر  مرد  زن  -  80  واحد اشكذر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2313  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران   2314  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام   2315  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  2316  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  2317  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   2318  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   2319  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   2320  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   2321  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )خواهرانويژه (تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه   2322  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  2323  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  2324  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   2325  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   2326  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   2327  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   2328  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري  2329  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-احرارموسسه غيرانتفاعي   2330  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  2331  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   2332  غيرانتفاعي
  تهرانمحل تحصيل دانشجويان دختر   ـــ  زن  -  40  )محل تحصيل تهران( دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  2333  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان پسر دماوند  مرد  ـــ  -  40  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  2334  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  2335  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار  2336  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-اشراق موسسه غيرانتفاعي   2337  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تبريز  -موسسه غيرانتفاعي اطلس   2338  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني   2339  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   2340  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  2341  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  نهاوند-موسسه غيرانتفاعي اميد  2342  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  2343  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  2344  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   2345  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  2346  غيرانتفاعي
     مرد  زن  -  80  آبيك-موسسه غيرانتفاعي اوج  2347  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  2348  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مالير -ايمان وانديشهموسسه غيرانتفاعي   2349  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  2350  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  2351  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود-نديموسسه غيرانتفاعي برا  2352  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   2353  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  2354  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  2355  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بهار  2356  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  2357  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمديه قزوين  -موسسه غيرانتفاعي بينش و دانش  2358  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  2359  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس   2360  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   2361  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  2362  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2363  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  2364  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-پرديسانموسسه غيرانتفاعي   2365  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  2366  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  2367  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   2368  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -دانشويندگان   موسسه غيرانتفاعي پ  2369  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  2370  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   2371  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فردوس- روزانيموسسه غيرانتفاعي پ  2372  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   2373  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   2374  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي   2375  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  2376  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مازندران گلوگاه -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2377  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان –موسسه غيرانتفاعي توران   2378  غيرانتفاعي
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -210  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي توس   2379  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2381  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  2382  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- دانشگاهيموسسه غيرانتفاعي جهاد   2383  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2384  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  2385  غيرانتفاعي
    40  40  -  80  تبريز - جانيآذربا يلوفريموسسه غيرانتفاعي چرخ ن  2386  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي چهلستون  2387  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي حكمت   2388  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  2389  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   2390  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان   2391  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي خاوران  2392  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  2393  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  2394  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -خردگرايان مطهرموسسه غيرانتفاعي   2395  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  2396  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  2397  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  2398  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-دانشستان موسسه غيرانتفاعي   2399  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  2400  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   2401  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  2402  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرمان  - موسسه غيرانتفاعي رسالت   2403  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  2404  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه- هيموسسه غيرانتفاعي رضو  2405  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي رهنما  2406  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   2407  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  2408  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  2409  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زرنديه- موسسه غيرانتفاعي زرنديه  2410  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- گسترموسسه غيرانتفاعي زند دانش   2411  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  2412  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  2413  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  2414  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  2415  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   2416  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2417  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل  2418  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2419  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   2420  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  2421  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   2422  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  2423  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت - موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش   2424  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا   2425  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  2426  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  2427  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -غيرانتفاعي شرق گلستان موسسه  2428  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  2429  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   2430  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  2431  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  2432  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خمين -موسسه غيرانتفاعي شهرآفتاب   2433  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  2434  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   2435  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2436  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  2437  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   2438  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   2439  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   2440  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  2441  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  2442  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -مازندرانموسسه غيرانتفاعي صنعتي   2443  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه  2444  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان  2445  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري  2446  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-رازي موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي   2447  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2448  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان- موسسه غيرانتفاعي عقيق   2449  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   2450  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- غيرانتفاعي عالمه جعفري موسسه   2451  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  2452  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  2453  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  2454  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  2455  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   2456  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  2457  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2458  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   2459  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن   2460  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  2461  غيرانتفاعي
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 29 صفحه

  افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم -210  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  2462  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-وفناوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم   2463  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميانه- موسسه غيرانتفاعي عين القضات  2464  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  40  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   2465  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  2466  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   2467  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  2468  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گوگان آذرشهر -موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان   2469  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گچساران- موسسه غيرانتفاعي فراز   2470  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   2471  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الريجان -موسسه غيرانتفاعي فرهمند  2472  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  2473  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر   2474  غيرانتفاعي
خميني شهر اصفهان  - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض  2475  غيرانتفاعي

    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  2476  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  2477  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   2478  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  البرز قزوين - موسسه غيرانتفاعي كاسپين  2479  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   2480  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  2481  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  2482  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  2483  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي كمال  2484  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل   2485  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  2486  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  2487  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش   2488  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   2489  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  2490  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -غيرانتفاعي گيلموسسه   2491  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  2492  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2493  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   2494  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -غيرانتفاعي ماد موسسه   2495  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  2496  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  2497  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پارس آباد- موسسه غيرانتفاعي مغان  2498  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل-غيرانتفاعي مقدس اردبيلي موسسه   2499  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  2500  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   2501  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهرآوران  2502  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  2503  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  2504  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  2505  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2506  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -غيرانتفاعي ميرداماد  موسسه  2507  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  2508  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  2509  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  2510  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي نژند  2511  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   2512  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفتيج- نيموسسه غيرانتفاعي نگ  2513  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  2514  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  2515  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  2516  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   2517  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  2518  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بيرجند -هرمزان موسسه غيرانتفاعي   2519  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه   2520  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  2521  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2522  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  برازجان -دانش انيرهجو يرانتفاعيموسسه غ  2523  غيرانتفاعي
  يكيالكترون يدانشكده آموزشها ليمحل تحص  مرد  زن  -  120  دانشگاه شيراز  2524  مجازي

  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر -210
    مرد  ـــ  -  40 )ويژه برادران( شهرضا -مدرس  ديمركزآموزش عالي شه  2525  روزانه

    مرد  ـــ  -  35 )ويژه برادران( شهرضا -مدرس  ديمركزآموزش عالي شه  2526  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   2527  غيرانتفاعي
  واحدهمدان  مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2528  غيرانتفاعي
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2529  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران   2530  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام   2531  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  2532  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نور -غيرانتفاعي عالمه محدث نوريدانشگاه   2533  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار   2534  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   2535  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   2536  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  2537  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2538  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تبريز  -موسسه غيرانتفاعي اطلس   2539  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني   2540  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك-موسسه غيرانتفاعي اوج  2541  غيرانتفاعي
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 30 صفحه

  افزار كامپيوتر سختكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  -210  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان وانديشه  2542  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  2543  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   2544  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  2545  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-اريموسسه غيرانتفاعي بهمن  2546  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  2547  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   2548  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  2549  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  2550  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   2551  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فردوس- روزانيموسسه غيرانتفاعي پ  2552  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي   2553  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  2554  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2555  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   2556  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2557  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  2558  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  2559  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  2560  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  2561  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-غيرانتفاعي رهنماموسسه   2562  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  2563  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2564  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2565  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-صائبموسسه غيرانتفاعي   2566  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   2567  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  2568  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   2569  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-غيرانتفاعي عرفان موسسه   2570  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  2571  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان–موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   2572  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   2573  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  2574  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گوگان آذرشهر -موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان   2575  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر   2576  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي كارون   2577  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  البرز قزوين - موسسه غيرانتفاعي كاسپين  2578  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  2579  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2580  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   2581  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   2582  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهرآوران  2583  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  2584  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2585  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   2586  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي نژند  2587  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   2588  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  2589  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  2590  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  2591  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  2592  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2593  غيرانتفاعي

  ذوب فلزات ـكارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي متالورژي  -211
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2594  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2595  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

 -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و   2596  روزانه
    مرد  ـــ  -  16  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2597  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  شهيد محسن مهاجر

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2598  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  فني و حرفه آموزشكده  2599  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2600  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  14  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2601  نوبت دوم
    مرد  ـــ  14  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  2602  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  2603  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   2604  غيرانتفاعي

  )تحصيليپذيرش صرفاً بر اساس سوابق (  كارشناسي ناپيوسته مراقبت پرواز -212
  دفترچه انتهايشرايط و ضوابط اختصاصي در   مرد  ـــ  24  -  مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور  2605  روزانه

  كاربردي مهندسي معدنـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -213
ــوژ يعنــوان رشــته مهندســ  مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2606  غيرانتفاعي  - يدوره علمــ( ينــيرزمياســتخراج معــادن ز يتكنول

  )يكاربرد
  عنوان رشته مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زير زميني  مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   2607  غيرانتفاعي

  كاربردي معماريـ  كارشناسي ناپيوسته علمي - 214
    مرد  ـــ  -  18  رازي -اردبيل اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  2608  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه  2609  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  2610  روزانه
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  كاربردي معماريـ  كارشناسي ناپيوسته علمي - 214  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

 ديشه -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه  2611  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  يكران

 ديشه -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه  2612  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  يكران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2613  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2614  روزانه
 -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه  2615  روزانه

    مرد  ـــ  -  35  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك كرمان  و حرفهآموزشكده فني   2616  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2617  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2618  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  و حرفه آموزشكده فني  2619  روزانه
    مرد  ـــ  10  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  2620  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد مفتح

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  2621  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد مفتح

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  و حرفهآموزشكده فني   2622  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2623  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  20  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2624  روزانه
    مرد  ـــ  20  -  شهيدرجايي -كاشان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  2625  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2626  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2627  روزانه
    ـــ  زن  -  18  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2628  روزانه
    ـــ  زن  18  -  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2629  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه  2630  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه  2631  روزانه
    ـــ  زن  -  36  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  2632  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2633  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2634  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2635  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2636  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2637  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2638  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2639  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2640  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  -  10  آباد روزيمركز آموزش عالي ف  2641  روزانه
سازمان ميراث  -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي   2642  روزانه

    مرد  زن  -  25  فرهنگي
    مرد  ـــ  -  18  رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه  2643  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه  2644  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  2645  نوبت دوم
 ديشه -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه  2646  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  يكران

 ديشه -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه  2647  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  يكران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2648  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2649  نوبت دوم
 -شماره يك ساري اي پسران  آموزشكده فني و حرفه  2650  نوبت دوم

    مرد  ـــ  35  -  )ع(امام محمدباقر

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2651  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  2652  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

 -پسران شماره يك مشهد  اي آموزشكده فني و حرفه  2653  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  10  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2654  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  2655  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد مفتح

 -اي پسران شماره يك همدان  فني و حرفهآموزشكده   2656  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد مفتح

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2657  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2658  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  16  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  و حرفه آموزشكده فني  2659  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  شهيدرجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه  2660  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي دارالفنون پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  2661  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  بجنورداي دارالفنون پسران  آموزشكده فني و حرفه  2662  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2663  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2664  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه  2665  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران ايالم حرفهآموزشكده فني و   2666  نوبت دوم
    ـــ  زن  36  -  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  2667  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2668  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  2669  نوبت دوم
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  كاربردي معماريـ  علميكارشناسي ناپيوسته  - 214  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    ـــ  زن  -  16  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  2670  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  حرفهدانشكده فني و   2671  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2672  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  2673  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2674  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  2675  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  -  10  آباد روزيمركز آموزش عالي ف  2676  نوبت دوم
  و ضوابط در همين دفترچه درج شده است طيشرا -خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  80  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره   2677  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   2678  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   2679  غيرانتفاعي
  رشت واحد  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2680  غيرانتفاعي
  واحد همدان  مرد  زن  -  80  واحد همدان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  2681  غيرانتفاعي
  محل تحصيل اردكان  مرد  زن  -  80  واحد اردكان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2682  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام   2683  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  2684  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   2685  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   2686  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  2687  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -غيرانتفاعي آيندگانموسسه   2688  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   2689  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   2690  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   2691  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-غيرانتفاعي احرار موسسه  2692  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم   2693  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  2694  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار  2695  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز- موسسه غيرانتفاعي اسوه   2696  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2697  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني   2698  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   2699  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-البرزموسسه غيرانتفاعي   2700  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  2701  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  2702  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   2703  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - انرژيموسسه غيرانتفاعي   2704  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  2705  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  2706  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  2707  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  2708  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  2709  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  2710  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   2711  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2712  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  2713  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2714  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  2715  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   2716  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   2717  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   2718  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   2719  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2720  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   2721  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي توس   2722  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور  2723  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2725  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  2726  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  2727  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  2728  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  2729  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي حكمت   2730  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   2731  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي خاوران  2732  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  2733  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  2734  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  2735  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  2736  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  2737  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-غيرانتفاعي دانش پژوهان موسسه   2738  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  2739  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   2740  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   2741  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري- موسسه غيرانتفاعي راهيان نور  2742  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  2743  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   2744  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  سمنان-موسسه غيرانتفاعي رشددانش   2745  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  2746  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   2747  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  2748  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  2749  غيرانتفاعي
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  كاربردي معماريـ  علمي كارشناسي ناپيوسته - 214  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  2750  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  2751  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  2752  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  2753  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   2754  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر  2755  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2756  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   2757  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   2758  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت - موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش   2759  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  2760  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  2761  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  2762  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  2763  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-غيرانتفاعي شهاب دانش موسسه  2764  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  2765  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   2766  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2767  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - صالحان موسسه غيرانتفاعي  2768  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان   2769  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  2770  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  2771  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل - غيرانتفاعي طبريموسسه   2772  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2773  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار- موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   2774  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   2776  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  2777  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  2778  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  2779  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   2780  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران   2781  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  2782  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  2783  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان  موسسه  2784  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   2785  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك- موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني  2786  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   2787  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   2788  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  2789  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  2790  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  2791  غيرانتفاعي
  قزوين  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين – موسسه غيرانتفاعي كار  2792  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  2793  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش   2795  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  2796  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  2797  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  2798  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي كمال  2799  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  2800  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل   2801  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  2802  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   2803  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  2804  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  2805  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   2806  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  2807  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  2808  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   2809  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تهران-وهنرپارس يموسسه غيرانتفاعي معمار  2810  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پارس آباد- موسسه غيرانتفاعي مغان  2811  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  2812  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  2813  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  2814  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  2815  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2816  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   2817  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد  2818  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  2819  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  2820  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  2821  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان   2822  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   2823  غيرانتفاعي

  تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتيكارشناسي ناپيوسته مهندسي  -215
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2824  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2825  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2826  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز حرفهآموزشكده فني و   2827  روزانه
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2828  روزانه

    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي -215  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2829  روزانه
    مرد  ـــ  10  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2830  روزانه
    مرد  ـــ  -  16  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2831  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  شهيد محسن مهاجر

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2832  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  2833  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  يك تبريزاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه  2834  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  2835  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2836  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  10  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2837  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  منتظري شهيد محمد

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2838  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  14  شهيد محسن مهاجر

 -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  2839  نوبت دوم
    مرد  ـــ  14  -  شهيد محسن مهاجر

  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2840  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي احرار  2841  غيرانتفاعي
كاربردي مهندسـي تكنولـوژي تأسيسـات     -عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته علمي  مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   2842  غيرانتفاعي

  حرارتي و برودتي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-غيرانتفاعي اشراق موسسه   2843  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  2844  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  2845  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2846  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- غيرانتفاعي پاسارگادموسسه   2847  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  2848  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2849  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   2850  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-غيرانتفاعي جامي  موسسه  2852  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2853  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   2854  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  سمنان-موسسه غيرانتفاعي رشددانش   2855  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-غيرانتفاعي روزبه موسسه   2856  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  2857  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  2858  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2859  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان-غيرانتفاعي صنعتي فوالدموسسه   2860  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه  2861  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2862  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2863  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن   2864  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   2865  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  2866  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  2867  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان – موسسه غيرانتفاعي كار  2868  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  2869  غيرانتفاعي
  يو برودت يحرارت ساتيتاس يكاربرد يعلم  مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2870  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -غيرانتفاعي مارليكموسسه   2871  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   2872  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2873  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   2874  غيرانتفاعي

  ناپيوسته مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروكارشناسي  -215
عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2875  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  يآمل

عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2876  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  يآمل

يزدان شهيد  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2877  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2878  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  پناه

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2879  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2880  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  محمد منتظري شهيد

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2881  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2882  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2883  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  يآمل

عالمه حسن زاده  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه  2884  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  يآمل

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2885  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  پناه

شهيد يزدان  - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه  2886  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پناه

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2887  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  2888  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري
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  كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو -215  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  2889  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - يك يزد اي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه  2890  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  2891  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  2892  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   2893  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي احرار  2894  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي اديبان   2895  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2896  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  2897  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك-غيرانتفاعي اوجموسسه   2898  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  2899  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  2900  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2901  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2902  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  2903  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فردوس- روزانيموسسه غيرانتفاعي پ  2904  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   2905  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2906  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  2907  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي حكمت   2908  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   2909  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-غيرانتفاعي خرد موسسه  2910  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غيرانتفاعي رهنما  2911  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   2912  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  2913  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -دانش موسسه غيرانتفاعي سفير   2914  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2915  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  2916  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان–موسسه غيرانتفاعي عرفان   2917  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   2918  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2919  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   2920  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  2921  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  2922  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  2923  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2924  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  بندرانزلي -موسسه غيرانتفاعي موج  2925  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2926  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان   2927  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفتيج- نيموسسه غيرانتفاعي نگ  2928  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   2929  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تربت جام -غيرانتفاعي وحدت موسسه   2930  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نقشه برداري -216
سازمان نقشه برداري  -آموزشكده فني نقشه برداري  2931  روزانه

    مرد  زن  -  25  كشور

برداري سازمان نقشه  -آموزشكده فني نقشه برداري  2932  روزانه
ويژه كاركنان سازمان نقشـه بـرداري كشـور بـا داشـتن      -خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  5  كشور

  1393ماه سال  وريشهر انيسازمان تا پا نيحداقل سه سال سابقه كار در ا
باشـد   يمرندواقع در شهرستان مرنـد مـ   يو مهندس يآموزشكده فن ليمحل تحص  مرد  زن  -  24  دانشگاه تبريز  2933  روزانه

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چيوه
  يفاقد خوابگاه دولت -آبادكتول يدانشكده عل ليمحل تحص  مرد  ـــ  -  20  گرگان -دانشگاه گلستان   2934  روزانه

سازمان جغرافيايي  -آموزشكده فني نقشه برداري  2935  نوبت دوم
  مسلح يروهايويژه كارمندان ن-خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  5  نيروهاي مسلح

سازمان جغرافيايي  -آموزشكده فني نقشه برداري  2936  نوبت دوم
  خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  60  نيروهاي مسلح

سازمان نقشه برداري  -آموزشكده فني نقشه برداري  2937  نوبت دوم
    مرد  زن  -  30  كشور

باشـد   يمرندواقع در شهرستان مرنـد مـ   يو مهندس يآموزشكده فن ليتحص محل  مرد  زن  -  16  دانشگاه تبريز  2938  نوبت دوم
  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چيوه

  يفاقد خوابگاه دولت -آبادكتول يدانشكده عل ليمحل تحص  مرد  ـــ  -  4  گرگان -دانشگاه گلستان   2939  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   2940  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   2941  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   2942  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   2943  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  2944  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  2945  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  2946  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2947  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  2948  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  2949  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  2950  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي حكمت   2951  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-دارالفنونموسسه غيرانتفاعي   2952  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  2953  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   2954  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  2955  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - سارويهموسسه غيرانتفاعي   2956  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  2957  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور  2958  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   2959  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش   2960  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  2961  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نقشه برداري -216  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2962  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  2963  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2964  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- غيرانتفاعي عالمه جعفري موسسه   2965  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   2966  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران   2967  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  2968  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  2969  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميانه- موسسه غيرانتفاعي عين القضات  2970  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي كمال  2971  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-كوثر موسسه غيرانتفاعي  2972  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  2973  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  2974  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   2975  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -مهرآورانموسسه غيرانتفاعي   2976  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  2977  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   2978  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد   2979  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابادموسسه غيرانتفاعي نجف   2980  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  2981  غيرانتفاعي
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    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   2982  غيرانتفاعي
  واحد رشت  مرد  زن  -  80  واحد رشت – غيرانتفاعي علم و فرهنگدانشگاه   2983  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   2984  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  2985  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   2986  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  2987  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  2988  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  2989  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  2990  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  2991  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  2992  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   2993  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   2994  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   2995  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  2996  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  2997  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  2998  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   2999  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  3001  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران   3002  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  80  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن   3003  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  3004  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  3005  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  3006  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -غيرانتفاعي كمال الملكموسسه   3007  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  3008  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق   3009  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  3010  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -غيرانتفاعي هدفموسسه   3011  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه   3012  غيرانتفاعي
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    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  3013  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  3014  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  3015  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه  3016  نوبت دوم
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    مرد  ـــ  -  18  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  3017  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه  3018  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه  3019  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  حسامابن  -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه  3020  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه  3021  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  3022  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  3023  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سمنان حرفهآموزشكده فني و   3024  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  3025  روزانه
 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  3026  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  3027  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  قاضي طباطباييشهيد 

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  3028  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  3029  روزانه
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3030  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3031  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  3032  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  3033  روزانه
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كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  3034  روزانه
    مرد  ـــ  -  20  منتظريشهيد محمد 

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  3035  روزانه
    مرد  ـــ  15  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  3036  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  شهيد مفتح

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  3037  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  مفتح شهيد

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه  3038  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه  3039  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه  3040  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه  3041  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3042  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3043  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3044  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3045  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  ـــ  -  18  شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه  3046  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه  3047  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه  3048  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه  3049  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه  3050  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه  3051  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پسران خرم آباد اي آموزشكده فني و حرفه  3052  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  3053  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه  3054  نوبت دوم
 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  3055  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  شهيد قاضي طباطبايي

 - اي پسران شماره يك اروميه  آموزشكده فني و حرفه  3056  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد قاضي طباطبايي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  3057  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه  3058  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3059  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3060  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه  3061  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران شماره يك كرمانشاه فني و حرفه آموزشكده  3062  نوبت دوم
 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  3063  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  15  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك مشهد  آموزشكده فني و حرفه  3064  نوبت دوم
    مرد  ـــ  20  -  شهيد محمد منتظري

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  3065  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  شهيد مفتح

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  3066  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد مفتح

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه  3067  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پسران قزوين اي آموزشكده فني و حرفه  3068  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه  3069  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه  3070  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3071  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3072  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3073  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3074  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   3075  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   3076  غيرانتفاعي
  واحدرشت  مرد  زن  -  80  واحد رشت – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3077  غيرانتفاعي
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  3078  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  3079  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  3080  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   3081  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   3082  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش   3083  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه   3084  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  3085  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  3086  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين   3087  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   3088  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   3089  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  3090  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اسرار  3091  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   3092  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تبريز  -موسسه غيرانتفاعي اطلس   3093  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني   3094  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد-موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري   3095  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  3096  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  3097  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  3098  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غيرانتفاعي انرژي  3099  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  3100  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  3101  غيرانتفاعي
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  )سوابق تحصيليپذيرش صرفاً بر اساس (  كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران - 232  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي بعثت  3102  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي بنيان  3103  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار  3104  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   3105  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  3106  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-پرديسانموسسه غيرانتفاعي   3107  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  3108  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي پويش   3109  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  3110  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  3111  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان   3112  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   3113  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   3114  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهشهر -تميشانموسسه غيرانتفاعي   3115  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  3116  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   3117  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي توس   3118  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -دانش موسسه غيرانتفاعي توسعه   3119  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   3121  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت-موسسه غيرانتفاعي جاويد  3122  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  3123  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- دانشگاهيموسسه غيرانتفاعي جهاد   3124  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  3125  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي حكمت   3126  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   3127  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-حكيمان موسسه غيرانتفاعي   3128  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي خاوران  3129  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  3130  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3131  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  3132  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  3133  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  3134  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان   3135  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   3136  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  3137  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   3138  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  3139  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  سمنان-موسسه غيرانتفاعي رشددانش   3140  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   3141  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  3142  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي زاگرس  3143  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه  3144  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  3145  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  3146  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  3147  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي سراج   3148  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم -غيرانتفاعي سفير دانش  موسسه  3149  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا   3150  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  3151  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  3152  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-شهاب دانشموسسه غيرانتفاعي   3153  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  3154  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سهندتبريز -موسسه غيرانتفاعي شهرياران   3155  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي صائب  3156  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان  3157  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   3158  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  3159  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  3160  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه  3161  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس-موسسه غيرانتفاعي طبرستان  3162  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري  3163  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   3164  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهين شهراصفهان- عقيق موسسه غيرانتفاعي   3165  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار- موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   3166  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   3167  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  3168  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  3169  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  3170  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   3171  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني   3172  غيرانتفاعي
شهرك (اراك -موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران   3173  غيرانتفاعي

    مرد  زن  -  80  )مهاجران
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   3174  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه-موسسه غيرانتفاعي علم وفن   3175  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريتوسعه پا موسسه غيرانتفاعي علوم  3176  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم  3177  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اميركال بابل-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري آريان  3178  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   3179  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   3180  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي   3181  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  3182  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان   3183  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(  كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران - 232  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ساوه-غيرانتفاعي فن ودانشموسسه   3184  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي كادوس  3185  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي كار  3186  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  3187  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  3188  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  3189  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي كمال  3190  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل   3191  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -كوشيارموسسه غيرانتفاعي   3192  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   3193  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  3194  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان-موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  3195  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-حكيمموسسه غيرانتفاعي لقمان   3196  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر- موسسه غيرانتفاعي ليان   3197  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  3198  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  3199  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تهران-وهنرپارس يموسسه غيرانتفاعي معمار  3200  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پارس آباد- موسسه غيرانتفاعي مغان  3201  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  3202  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   3203  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -غيرانتفاعي مهرآورانموسسه   3204  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  3205  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهراراك  3206  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  3207  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   3208  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  3209  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان   3210  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرگز - موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  3211  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  3212  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  برازجان -دانش انيرهجو يرانتفاعيموسسه غ  3213  غيرانتفاعي

  )315تا  301كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي  كد رشته محل -3جدول شماره 
  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( مهندسي آبياري -301

كدرشته   دوره تحصيلي
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال

  مرد  زن  دوم  اول
  يفاقد امكانات خوابگاه -و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3214  روزانه
    مرد  ـــ  -  35  مركز آموزش عالي كاشمر  3215  روزانه

    مرد  زن  -  70  وزارت جهاد كشاورزي  -آموزشكده كشاورزي كرج   3216  نوبت دوم
  يفاقد امكانات خوابگاه -و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3217  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3218  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي آلودگي محيط زيستـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -302
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  3219  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  3220  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( محيط زيستـ مهندسي منابع طبيعي  -302
    مرد  زن  -  30  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3221  روزانه

    مرد  زن  -  15  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3222  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3223  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  3224  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش   3225  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3226  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  3227  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  3228  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   3229  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3230  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   3231  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-قدر موسسه غيرانتفاعي  3232  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  3233  غيرانتفاعي

   كاربردي پرورش طيورـ كارشناسي ناپيوسته علمي  - 304
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3234  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3235  روزانه
    مرد  ـــ  -  30  رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان   3236  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3237  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3238  روزانه
    مرد  زن  -  40  دانشگاه گنبد  3239  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  پسران شهريارآموزشكده كشاورزي   3240  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3241  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3242  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3243  نوبت دوم

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( شيگاوم پرورش گاو و يتكنولوژ يكاربرد ـ يعلم وستهيناپ يكارشناس - 305
    مرد  زن  -  40  دانشگاه گنبد  3244  روزانه

  مهندسي توليدات دامي -306
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران ساري  3245  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران ساري  3246  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  كشاورزي پسران شهريارآموزشكده   3247  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3248  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران مراغه  3249  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران مراغه  3250  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3251  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3252  روزانه
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  داميمهندسي توليدات  -306  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    15  15  -  30  رشت –دانشگاه گيالن   3253  روزانه
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3254  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران ساري  3255  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران ساري  3256  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3257  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3258  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران مراغه  3259  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران مراغه  3260  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  پسران نيشابورآموزشكده كشاورزي   3261  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3262  نوبت دوم
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  45  -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3263  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -ونديموسسه غيرانتفاعي پ  3264  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  3265  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   3266  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  3267  غيرانتفاعي

  مهندسي توليدات گياهي -307
    مرد  ـــ  -  18  كشاورزي پسران نيشابورآموزشكده   3268  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3269  روزانه
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3270  روزانه
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3271  روزانه
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  40  دانشگاه تربت حيدريه  3272  روزانه
   ريمركز آموزش عالي بردس ليمحل تحص  8  7  -  15  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3273  روزانه
  و منابع طبيعي داراب يدانشكده كشاورز ليمحل تحص -گرايش زراعت  15  20  -  35  دانشگاه شيراز  3274  روزانه
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  50  دانشگاه گنبد  3275  روزانه
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز -باغباني  شيگرا  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3276  روزانه
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3277  روزانه
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز -زراعت  شيگرا  25  20  -  45  اردبيل -محقق اردبيليدانشگاه   3278  روزانه
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  35  دانشگاه مراغه  3279  روزانه
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  35  دانشگاه مراغه  3280  روزانه
  زراعتگرايش   مرد  زن  -  30  مجتمع آموزش عالي سراوان  3281  روزانه
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  30  مجتمع آموزش عالي سراوان  3282  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3283  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3284  نوبت دوم
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3285  نوبت دوم

  گرايش باغباني  مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3286  دوم نوبت
  يباغبان شيگرا  مرد  زن  -  15  دانشگاه تربت حيدريه  3287  نوبت دوم
   ريمركز آموزش عالي بردس ليمحل تحص  10  10  -  20  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3288  نوبت دوم
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز -باغباني  شيگرا  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3289  نوبت دوم
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز -زراعت  شيگرا  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3290  نوبت دوم
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  45  -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3291  نوبت دوم
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  10  دانشگاه مراغه  3292  نوبت دوم
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  10  دانشگاه مراغه  3293  نوبت دوم
  زراعت شيگرا  مرد  زن  -  20  مجتمع آموزش عالي سراوان  3294  نوبت دوم
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  20  عالي سراوانمجتمع آموزش   3295  نوبت دوم
  واحدكاشمر-گرايش باغباني  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3296  غيرانتفاعي
  واحدكاشمر-گرايش زراعت  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3297  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - غيرانتفاعي آفاق موسسه   3298  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3299  غيرانتفاعي
  گرايش زراعت  مرد  زن  -  80  قائمشهر -ونديموسسه غيرانتفاعي پ  3300  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3301  غيرانتفاعي
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  80  ساري -غيرانتفاعي سناموسسه   3302  غيرانتفاعي
  گرايش باغباني  مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   3303  غيرانتفاعي
  باغباني -گرايش  زراعت   مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  3304  غيرانتفاعي

  معطر گياهان دارويي و برداري ازبهره  و كاربردي توليدـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -307
    مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3305  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه اراك  3306  روزانه
  برداري از گياهان دارويي و معطر عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته توليد و بهره  مرد  زن  -  30  دانشگاه تربت حيدريه  3307  روزانه
  فاقد امكانات خوابگاهي -شهر دانشكده كشاورزي مشگين  25  20  -  45  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه  3308  روزانه

    مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3309  نوبت دوم
    مرد  زن  -  15  دانشگاه اراك  3310  نوبت دوم
  برداري از گياهان دارويي و معطر و بهرهعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته توليد   مرد  زن  -  10  دانشگاه تربت حيدريه  3311  نوبت دوم
  فاقد امكانات خوابگاهي -شهر دانشكده كشاورزي مشگين  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3312  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   3313  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3314  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  3315  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3316  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه  3317  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  3318  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3319  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  3320  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  3321  غيرانتفاعي

  كاربردي مديريت تلفيقي آفات ـكارشناسي ناپيوسته علمي  -307
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3322  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3323  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3324  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3325  نوبت دوم
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – علم و فرهنگدانشگاه غيرانتفاعي   3326  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3327  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  3328  غيرانتفاعي

  كاربردي توليد و پرورش گل و گياهان زينتي ـكارشناسي ناپيوسته علمي  -307
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3329  روزانه
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  كاربردي توليد و پرورش گل و گياهان زينتي ـكارشناسي ناپيوسته علمي  -307  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3330  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3331  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت  3332  نوبت دوم
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  3333  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( جنگلداريـ مهندسي منابع طبيعي  - 308
    مرد  زن  -  40  دانشگاه گنبد  3334  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( پرورش آبزيان و كاربردي تكثيرـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -309
    مرد  زن  -  40  دانشگاه گنبد  3335  روزانه

    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   3336  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  3337  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( شيالتـ مهندسي منابع طبيعي  -309
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3338  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  3339  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  3340  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( برداري آبزيان بهره و كاربردي صيدـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -309
    مرد  زن  -  60  تنكابن–موسسه غيرانتفاعي رودكي   3341  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي فرآوري محصوالت شيالتيـ  ناپيوسته علميكارشناسي  -309
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  3342  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   3343  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  3344  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( صنايع چوب چوب شناسي و ـ مهندسي منابع طبيعي -310
    مرد  زن  -  35  دانشگاه گنبد  3345  روزانه

  صنايع چوب -عنوان رشته مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  3346  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  3347  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( صنايع غذايي مهندسي علوم و -311
   ريمركز آموزش عالي بردس ليمحل تحص  8  7  -  15  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3348  روزانه

   ريمركز آموزش عالي بردس ليمحل تحص  10  10  -  20  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3349  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   3350  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3351  غيرانتفاعي
  علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  عنوان رشته  مرد  زن  -  80  محمديه قزوين  -موسسه غيرانتفاعي بينش و دانش  3352  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -ونديموسسه غيرانتفاعي پ  3353  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  3354  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  3355  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-خزرموسسه غيرانتفاعي   3356  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  3357  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   3358  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  3359  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3360  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   3361  غيرانتفاعي
  رفسنجان  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي كار  3362  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  3363  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -ميالد گلستانموسسه غيرانتفاعي   3364  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نوردانش  3365  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( گياهپزشكي ـ مهندسي كشاورزي -312
    مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3366  روزانه

    مرد  زن  -  20  دانشكده كشاورزي شيروان  3367  نوبت دوم
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3368  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   3369  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3370  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -ونديموسسه غيرانتفاعي پ  3371  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   3372  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3373  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  3374  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نوردانش  3375  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  3376  غيرانتفاعي

  هاي كشاورزي مهندسي ماشين -313
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3377  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3378  روزانه
    مرد  ـــ  -  16  آموزشكده كشاورزي پسران فسا  3379  روزانه
    مرد  ـــ  16  -  آموزشكده كشاورزي پسران فسا  3380  روزانه
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3381  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3382  روزانه
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3383  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3384  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران شهريار  3385  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  16  آموزشكده كشاورزي پسران فسا  3386  نوبت دوم
    مرد  ـــ  16  -  فساآموزشكده كشاورزي پسران   3387  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3388  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور  3389  نوبت دوم
  فاقد امكانات خوابگاهي-و منابع طبيعي مغان يدانشكده كشاورز ليمحل تحص  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3390  نوبت دوم
  يكشاورز ونيزاسيمكان وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه  3391  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( مرتع وآبخيزداريـ  مهندسي منابع طبيعي  - 314
  انيسرا يآموزشكده كشاورز: ليمحل تحص  مرد  زن  -  50  دانشگاه بيرجند  3392  روزانه
    مرد  زن  -  35  دانشگاه گنبد  3393  روزانه
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3394  روزانه

  انيسرا يآموزشكده كشاورز: ليمحل تحص  مرد  زن  -  15  دانشگاه بيرجند  3395  نوبت دوم
  يفاقد امكانات خوابگاه -شهر  نيمشگ يدانشكده كشاورز  25  20  -  45  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3396  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  3397  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي بازيافتـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -315
كدرشته   تحصيلي دوره

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  3398  يرانتفاعي
  )402 و 401كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي علوم پايه  كد رشته محل -4جدول شماره 

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( آمار -401
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3399  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -غيرانتفاعي آل طه موسسه   3400  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  3401  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نكا -سازان شهيموسسه غيرانتفاعي اند  3402  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  3403  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  3404  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  3405  غيرانتفاعي
    مرد  ـــ  -  60  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين   3406  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  شيروان -موسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين   3407  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( آموزش رياضي -402
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اي گرگان اله خامنه پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3408  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3409  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3410  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3411  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان   3412  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3413  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج ثامن پرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3414  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3415  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3416  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان   3417  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3418  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3419  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3420  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي زنجان - دانشگاه فرهنگيان  3421  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3422  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3423  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3424  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3425  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3426  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3427  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3428  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3429  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سنندجپرديس شهيد مدرس  -دانشگاه فرهنگيان   3430  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3431  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3432  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3433  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  واوان اسالمشهر - پرديس عترت  -دانشگاه فرهنگيان   3434  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3435  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان   3436  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3437  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3438  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3439  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3440  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3441  نيمه حضوري
  )519تا  501كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي علوم انساني  كد رشته محل -5جدول شماره 

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( فن آموزش حرفه و - 501
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  پذيرشجنس   نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3442  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان   3443  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3444  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3445  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3446  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3447  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3448  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3449  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان   3450  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3451  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3452  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -فرهنگيان دانشگاه   3453  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3454  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  تبريزپرديس عالمه اميني  -دانشگاه فرهنگيان   3455  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان   3456  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان   3457  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3458  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( عربي آموزش ديني و - 502
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اي گرگان اله خامنه آيتپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3459  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3460  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3461  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3462  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  كاشان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3463  روزانه
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( عربي آموزش ديني و - 502  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(امام خمينيپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3464  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان   3465  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان   3466  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3467  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3468  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3469  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3470  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3471  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   3472  روزانه
نصير الدين طوسي پرديس خواجه  -دانشگاه فرهنگيان   3473  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3474  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3475  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   3476  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3477  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3478  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3479  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تهران -فرهنگيان دانشگاه   3480  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3481  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان   3482  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان   3483  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3484  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3485  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3486  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3487  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3488  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3489  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3490  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  كرمانشاه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3491  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3492  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3493  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري خوي -دانشگاه فرهنگيان   3494  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3495  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مفتح شهرريپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان   3496  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3497  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3498  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان   3499  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3500  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان   3501  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان   3502  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3503  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3504  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد   3505  نيمه حضوري
  شرايط و ضوابط در انتهاي دفترچه  مرد  زن  -  80  اصفهان - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت  3506  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  3507  غيرانتفاعي

  مشاوره و آموزش راهنمايي - 503
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3508  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3509  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3510  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان   3511  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بجنورد) ع(محمدباقرپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان   4785  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3512  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3513  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3514  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3515  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3516  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3517  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3518  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3519  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كازرون) س(پرديس زينب كبري -فرهنگيان دانشگاه   3520  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان   3521  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3522  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3523  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان   3524  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3525  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3526  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان   3527  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3528  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهشتي گنبد كاووسپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان   3529  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3530  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3531  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3532  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3533  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3534  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3535  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  كرمانشاه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3536  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3537  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3538  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3539  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  40  40  -  80  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3540  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3541  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3542  روزانه
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  مشاوره راهنمايي وآموزش  - 503  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3543  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3544  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3545  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  عالمه طباطبائي اردبيلپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3546  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3547  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان   3548  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3549  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3550  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3551  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3552  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان   3553  روزانه

    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  3554  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  3555  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( )انيفرهنگ ژهيو( انگليسيآموزش زبان  -504
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان   3556  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3557  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3558  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3559  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3560  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3561  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3562  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3563  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3564  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3565  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان   3566  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3567  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3568  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  طباطبائي اردبيلپرديس عالمه  -دانشگاه فرهنگيان   3569  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3570  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3619  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3620  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   3621  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3622  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3623  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -فرهنگيان دانشگاه   3624  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3625  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان   3626  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3627  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3628  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3629  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3630  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3631  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3632  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  طباطبائي بوشهرپرديس عالمه  -دانشگاه فرهنگيان   3633  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3634  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3635  نيمه حضوري
  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( آموزش زبان انگليسي -504

  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3571  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه   3572  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  3573  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود –موسسه غيرانتفاعي برنا   3574  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه   3575  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  3576  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  3577  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   3578  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور  3579  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  3580  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  3581  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  3582  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  3583  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  3584  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   3585  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   3586  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   3587  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- غيرانتفاعي كاويان موسسه   3588  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  3589  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم  3590  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  3591  غيرانتفاعي

  )صرفاً بر اساس سوابق تحصيليپذيرش ( زبان انگليسي يمترجم -504
  محل تحصيل يزد  مرد  زن  -  80  يزد - دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  3592  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  3593  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  3594  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -غيرانتفاعي امينموسسه   3595  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برنا   3596  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه   3597  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  3598  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   3599  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   3600  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي تفتان   3601  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور  3602  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه  3603  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( زبان انگليسي مترجمي -504  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  3604  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  3605  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  مشهد - موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس   3606  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  3607  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   3608  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  3609  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   3610  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر  3611  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  3612  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  3613  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  3614  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق   3615  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   3616  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  3617  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  3618  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( ادبيات فارسي آموزش زبان و -505
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اي گرگان اله خامنه پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3636  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3637  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ايالم) ع(صادق امام جعفرپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3638  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3639  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  كاشان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3640  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3641  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3642  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان   3643  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3644  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3645  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3646  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3647  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3648  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   3649  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3650  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3651  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3652  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3653  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3654  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3655  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  باهنر تهرانپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان   3656  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3657  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3658  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3659  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  -  60  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3660  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3661  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3662  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3663  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3664  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3665  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3666  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3667  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3668  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3669  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -فرهنگيان دانشگاه   3670  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3671  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3672  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مرتضي انصاري دزفول  پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان   3673  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3674  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان   3675  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3676  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3677  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3678  نوبت دوم
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -فرهنگيان دانشگاه   3679  نوبت دوم

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( ادبيات فارسي تربيت معلم زبان و -505
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3680  نيمه حضوري

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( آموزش علوم تجربي - 506
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اي گرگان اله خامنه پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3681  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3682  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3683  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان   3684  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3685  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان   3686  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3687  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3688  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3689  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3690  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3691  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3692  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3693  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3694  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   3695  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان   3696  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3697  روزانه
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  )اساس سوابق تحصيليپذيرش صرفاً بر ( آموزش علوم تجربي - 506  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3698  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3699  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3700  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان   3701  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3702  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3703  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3704  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3705  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3706  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3707  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3708  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3709  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3710  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3711  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3712  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3713  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3714  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3715  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري خوي -دانشگاه فرهنگيان   3716  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3717  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان   3718  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3719  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مرتضي انصاري دزفول  پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان   3720  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  واوان اسالمشهر - پرديس عترت  -دانشگاه فرهنگيان   3721  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3722  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان   3723  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3724  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان   3725  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سبزوارپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان   3726  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3727  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3728  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( ييوآموزش كودكان استثنا يروانشناس - 507
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3729  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت بنت پرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3730  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3731  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3732  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3733  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3734  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3735  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3736  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( مطالعات اجتماعي تربيت معلم -508
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اي گرگان اله خامنه پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3737  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3738  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3739  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3740  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3741  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان   3742  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3743  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3744  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  صدر بوشهرالهدي  پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3745  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3746  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3747  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   3748  روزانه
پرديس خواجه نصير الدين طوسي  -دانشگاه فرهنگيان   3749  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3750  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3751  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -فرهنگيان دانشگاه   3752  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3753  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3754  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان   3755  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3756  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان   3757  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3758  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  -  60  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3759  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3760  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهشتي مشهدپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان   3761  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3762  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3763  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3764  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3765  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3766  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  كرمانشاه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3767  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3768  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3769  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3770  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3771  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3772  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3773  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3774  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -فرهنگيان دانشگاه   3775  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان   3776  روزانه
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  )صرفاً بر اساس سوابق تحصيليپذيرش ( مطالعات اجتماعي تربيت معلم -508  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان   3777  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان   3778  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3779  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3780  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان   3781  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3782  نيمه حضوري
  پرورش ابتدايي آموزش و - 509

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3783  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  60  ايالم) ع(صادق جعفرپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان   3784  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3785  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان   3786  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3787  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  30  -  90  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان   3788  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  90  90  -  180  پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان   3789  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  30  -  90  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3790  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3791  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  الهدي صدر آمل پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3792  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3793  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3794  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   3795  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3796  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3797  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3798  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  40  40  -  80  بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   3799  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كازرون) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   3800  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  آباد پرديس شهيد آيت نجف -دانشگاه فرهنگيان   3801  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان   3802  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3803  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  90  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3804  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان   3805  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  90  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3806  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -فرهنگيان  دانشگاه  3807  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان   3808  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان   3809  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3810  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3811  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  -  80  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3812  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3813  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3814  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3815  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابل ييشهيد رجاپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3816  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3817  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3818  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  60  كرمانشاه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3819  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3820  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  90  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3821  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3822  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  90  90  -  180  پرديس شهيد مدرس سنندج -فرهنگيان دانشگاه   3823  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  30  -  90  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3824  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  60  پرديس شهيد مطهري خوي -دانشگاه فرهنگيان   3825  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  90  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3826  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان   3827  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3828  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان   3829  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  مرتضي انصاري دزفول  پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان   3830  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  90  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3831  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  عالمه طباطبائي اردبيلپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   3832  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان   3833  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  60  60  -  120  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3834  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  90  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3835  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  60  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3836  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ئمشهر  قا) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3837  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3838  روزانه

  ييعنوان رشته آموزش ابتدا  مرد  زن  -  80  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  3839  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  3840  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( تربيتي تربيت مربي امور - 510
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  زن  150  -  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد   3841  نيمه حضوري
  شرايط و ضوابط در انتهاي دفترچه  مرد  زن  -  80  اصفهان - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت  3842  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( گرايش عموميـ  تربيتي تربيت مربي امور - 510
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3843  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان   3844  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  بهبهان) ع(صادق پرديس امام جعفر -فرهنگيان دانشگاه   3845  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   3846  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(عليپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان   3847  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان   3848  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان   3849  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3850  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3851  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3852  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3853  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس رسالت زاهدان -فرهنگيان  دانشگاه  3854  روزانه
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( گرايش عموميـ  تربيتي تربيت مربي امور - 510  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   3855  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3856  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3857  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3858  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي اقليد - دانشگاه فرهنگيان  3859  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3860  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان   3861  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3862  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3863  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3864  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اروميه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3865  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  سمنان ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3866  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3867  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  كرمانشاه ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   3868  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3869  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان   3870  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3871  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3872  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3873  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   3874  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اميني تبريزپرديس عالمه  -دانشگاه فرهنگيان   3875  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان   3876  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان   3877  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3878  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3879  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( گرايش متوسطهـ  تربيتي تربيت مربي امور - 510
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان   3880  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(خمينيپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان   3881  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بابلسر) ع(پرديس امام علي -دانشگاه فرهنگيان   3882  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   3883  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3884  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3885  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3886  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3887  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -فرهنگيان دانشگاه   3888  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3889  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  يزدپرديس شهيد پاك نژاد  -دانشگاه فرهنگيان   3890  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   3891  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3892  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان   3893  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته باستان شناسي - 511
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد  3894  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   3895  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  3896  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  3897  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  3898  غيرانتفاعي

  )برنامه ريزي تربيت بدني مديريت و( كارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي -512
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   3899  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك   3900  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  3901  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  3902  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  3903  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  3904  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي عرفان   3905  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -غيرانتفاعي عالمه قزوينيموسسه   3906  غيرانتفاعي
  شيورزريزي  مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس   3907  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  3908  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  3909  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  3910  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  3911  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  3912  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  تاكستان- كانيموسسه غيرانتفاعي ن  3913  غيرانتفاعي

  كارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي -512
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان   3914  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   3915  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   3916  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  90  90  -  180  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان   3917  روزانه

    مرد  ـــ  60  -  مشهد - ) ع(رضادانشگاه غيرانتفاعي امام   3918  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   3919  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   3920  غيرانتفاعي
  ريزي تربيت بدني مديريت و برنامه -بدني تيعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته ترب  مرد  زن  -  80  غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزليموسسه   3921  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرانزلي - موسسه غيرانتفاعي مهران  3922  غيرانتفاعي

  يورزش علومتربيت بدني  ريدب تيكارشناسي ناپيوسته ترب -512
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -فرهنگيان دانشگاه   3931  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   3932  روزانه
نصير الدين طوسي پرديس خواجه  -دانشگاه فرهنگيان   3933  روزانه

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان   3934  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   3935  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   3936  روزانه
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  يورزش علومتربيت بدني  ريدب تيكارشناسي ناپيوسته ترب -512  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   3937  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   3938  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان   3939  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان   3940  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان   3941  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   3942  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -فرهنگيان دانشگاه   3943  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان   3944  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  اردبيلپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان   3945  روزانه

  يورزش علوم ريدب تيكارشناسي ناپيوسته ترب -512
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3923  روزانه

  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  فني و حرفهآموزشكده   3924  روزانه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  -  15  آباد كتول  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  3925  روزانه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  15  -  آباد كتول  علي اي پسران آموزشكده فني و حرفه  3926  روزانه
حضرت  - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3927  روزانه

  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  -  30  )س(فاطمه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يرشته كارشناسعنوان   ـــ  زن  -  18  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  3928  روزانه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  18  -  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  3929  روزانه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  -  60  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3930  روزانه

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3946  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3947  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  -  15  آباد كتول  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  3948  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  ـــ  15  -  آباد كتول  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  3949  نوبت دوم
حضرت  - اي دختران كرمان  حرفه آموزشكده فني و  3950  نوبت دوم

  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  30  -  )س(فاطمه
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  -  18  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  3951  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  18  -  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  3952  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3953  نوبت دوم
  ورزش يگريمرب وستهيناپ يكارشناسعنوان رشته   ـــ  زن  40  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3954  نوبت دوم

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته تربيت معلم قران كريم -513
  شرايط و ضوابط در انتهاي دفترچه  مرد  زن  -  80  اصفهان - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت  3955  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  قم-اجتهادموسسه غيرانتفاعي   3956  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   3957  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   3958  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(مشهد  -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي   3959  غيرانتفاعي

  كاربردي حسابداريـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -514
    مرد  ـــ  -  18  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  3960  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  3961  روزانه
 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  3962  روزانه

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد خيابان شهيد منتظري مي

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  3963  روزانه
خيابان دماوند، روبروي ، ابتداي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3964  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3965  روزانه

    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران
شهيد  - پسران شماره يك يزد اي  آموزشكده فني و حرفه  3966  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  صدوقي
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  3967  روزانه

    مرد  ـــ  18  -  صدوقي
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  3968  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  3969  روزانه
    مرد  ـــ  -  36  )ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  3970  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3971  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3972  روزانه
  يمال شيگرا  مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا حرفهدانشكده فني و   3973  روزانه
  يمال شيگرا  مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3974  روزانه
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3975  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  باهنر

شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3976  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  باهنر

    مرد  ـــ  -  18  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  3977  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه  3978  نوبت دوم
 -تهران اي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه  3979  نوبت دوم

، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(، ميدان امام حسينها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  -  18  شهيد شمسي پور
  .باشد خيابان شهيد منتظري مي

 -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه  3980  نوبت دوم
، ابتداي خيابان دماوند، روبروي )ع(حسين، ميدان امام ها محل تشكيل كالس  مرد  ـــ  18  -  شهيد شمسي پور

  .باشد خيابان شهيد منتظري مي
 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3981  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  شهيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان  آموزشكده فني و حرفه  3982  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  شهيد چمران

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  3983  نوبت دوم
    مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  3984  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه  3985  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  پسران نيشابور اي آموزشكده فني و حرفه  3986  نوبت دوم
    مرد  ـــ  36  -  )ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه  3987  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3988  نوبت دوم
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  كاربردي حسابداريـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -514  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  3989  نوبت دوم
  يمال شيگرا  مرد  ـــ  -  18  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3990  نوبت دوم
  يمال شيگرا  مرد  ـــ  18  -  سرا  پسران صومعه  يا دانشكده فني و حرفه  3991  نوبت دوم
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3992  نوبت دوم

    مرد  ـــ  -  18  باهنر
شهيد  -پسران شماره يك شيراز  يا و حرفه يدانشكده فن  3993  نوبت دوم

    مرد  ـــ  18  -  باهنر
 يخوابگـاه خـودگردان بـرا    يفقـط دارا -محل تحصيل مركزامـوزش عـالي بافـت     مرد  زن  -  80  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3994  نوبت دوم

  دختران است
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال   3995  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   3996  غيرانتفاعي
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3997  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  3998  غيرانتفاعي
  محل تحصيل اشكذر  مرد  زن  -  80  واحد اشكذر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  3999  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام   4000  غيرانتفاعي
  يحسابدار شيگرا  مرد  زن  -  80  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  4001  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   4002  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   4003  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  4004  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري  4005  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  4006  غيرانتفاعي
  دانشجويان دختر تهران ليمحل تحص  ـــ  زن  -  45  )محل تحصيل تهران( دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4007  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان پسر دماوند  مرد  ـــ  -  45  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4008  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4009  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز- موسسه غيرانتفاعي اسوه   4010  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(تبريز  -موسسه غيرانتفاعي اطلس   4011  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  4012  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  40  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  4013  غيرانتفاعي
    مرد  زن  40  -  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  4014  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(اصفهان -) عج(موسسه غيرانتفاعي المهدي  4015  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند  4016  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4017  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  4018  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   4019  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  4020  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان وانديشه  4021  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكيموسسه غيرانتفاعي   4022  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4023  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود-نديموسسه غيرانتفاعي برا  4024  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برنا   4025  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   4026  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه   4027  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  4028  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس   4029  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  4030  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين دستانيب-ارسيان موسسه غيرانتفاعي پ  4031  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  4032  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پرند-موسسه غيرانتفاعي پرندك  4033  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  4034  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -ويندگان دانش  موسسه غيرانتفاعي پ  4035  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   4036  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   4037  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  4038  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي تفتان   4039  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران   4040  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور  4041  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نجف اباد-موسسه غيرانتفاعي جامي   4042  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  4043  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  4044  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  4045  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي   4046  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  4047  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4048  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   4049  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان   4050  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  4051  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بوشهر-موسسه غيرانتفاعي خرد  4052  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  4053  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي خزر  4054  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد  4055  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  4056  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  4057  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي دانشستان   4058  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  4059  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  4060  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4061  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  4062  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   4063  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري- موسسه غيرانتفاعي راهيان نور  4064  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  4065  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  4066  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرمان  - غيرانتفاعي رسالت موسسه   4067  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه  4068  غيرانتفاعي
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  كاربردي حسابداريـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -514  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  پذيرشجنس   نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ساوه- هيموسسه غيرانتفاعي رضو  4069  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   4070  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   4071  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  4072  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زرنديه- موسسه غيرانتفاعي زرنديه  4073  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر  4074  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  4075  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  4076  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  4077  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  مشهد- موسسه غيرانتفاعي سلمان   4078  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  4079  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   4080  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  4081  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  4082  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي شاهرود  4083  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  4084  غيرانتفاعي
    مرد  زن  30  -  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  4085  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   4086  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي   4087  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  4088  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  4089  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   4090  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق   4091  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  4092  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4093  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   4094  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار  4095  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   4096  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان- موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري   4097  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  4098  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  4099  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  4100  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   4101  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  4102  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي   4103  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني  موسسه  4104  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس   4105  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرمسار -آريا  داريموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پا  4106  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان   4107  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   4108  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   4109  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   4110  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الريجان -فرهمندموسسه غيرانتفاعي   4111  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان   4112  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  4113  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش  4114  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان- فضيلت موسسه غيرانتفاعي   4115  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  4116  غيرانتفاعي
خميني شهر اصفهان  - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض  4117  غيرانتفاعي

    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  4118  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  4119  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي قشم  4120  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  4121  غيرانتفاعي
  نيقزو  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  قزوين – موسسه غيرانتفاعي كار  4122  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي كاويان   4123  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  4124  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي كرمان  4125  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر-موسسه غيرانتفاعي كسري  4126  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي كوثر  4127  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  4128  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش   4129  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   4130  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-گنجنامهموسسه غيرانتفاعي   4131  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اق قال گلستان-موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  4132  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد   4133  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  4134  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -مازيارموسسه غيرانتفاعي   4135  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج   4136  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  4137  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل-موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي   4138  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - مهد علمموسسه غيرانتفاعي   4139  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  4140  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   4141  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـبندرانزلي  4142  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرانزلي - غيرانتفاعي مهرانموسسه   4143  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  4144  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  4145  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكي- موسسه غيرانتفاعي مولوي  4146  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - ميزان موسسه غيرانتفاعي  4147  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  4148  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  4149  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جيرفت -نگين موسسه غيرانتفاعي   4788  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  4150  غيرانتفاعي
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  كاربردي حسابداريـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -514  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت  4151  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  4152  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4153  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان- كانيموسسه غيرانتفاعي ن  4154  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان- موسسه غيرانتفاعي هاتف   4155  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  4156  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان   4157  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4158  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  4159  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(مشهد  -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي   4160  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( نتظاميم اوكارشناسي ناپيوسته عل - 516
  1شرايط در دفترچه شماره . پذيرش بصورت نيمه متمركز انجام خواهد شد  مرد  ـــ  300  -  دانشگاه علوم انتظامي امين  4784  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( يدانش شناس كارشناسي ناپيوسته علم اطالعات و - 517
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   4161  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني -518
    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   4162  غيرانتفاعي
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  4163  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   4164  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي آمل  4165  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري  4166  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  4167  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-موسسه غيرانتفاعي ارس  4168  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان دختر تهران  ـــ  زن  -  45  )محل تحصيل تهران( دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4169  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان پسر دماوند  مرد  ـــ  -  45  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4170  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز- موسسه غيرانتفاعي اسوه   4171  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-البرزموسسه غيرانتفاعي   4172  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(اصفهان -) عج(موسسه غيرانتفاعي المهدي  4173  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند  4174  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4175  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -غيرانتفاعي امينموسسه   4176  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  70  الهيجان-موسسه غيرانتفاعي انديشمند  4177  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   4178  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان وانديشه  4179  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4180  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود-نديموسسه غيرانتفاعي برا  4181  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برنا   4182  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   4183  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  چابهار -بهار انديشه  موسسه غيرانتفاعي  4184  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  4185  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس   4186  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  4187  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پرند-پرندكموسسه غيرانتفاعي   4188  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  4189  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي تابران   4190  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  المرد-موسسه غيرانتفاعي تابناك   4191  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   4192  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي تفتان   4193  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  4194  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي   4195  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  4196  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4197  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   4198  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان   4199  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -مطهرموسسه غيرانتفاعي خردگرايان   4200  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد  4201  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  4202  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4203  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -دانشموسسه غيرانتفاعي راه   4204  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   4205  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري- موسسه غيرانتفاعي راهيان نور  4206  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرمان  - موسسه غيرانتفاعي رسالت   4207  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-غيرانتفاعي روزبه موسسه   4208  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  4209  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  4210  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   4211  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-سهرورديموسسه غيرانتفاعي   4212  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  4213  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  4214  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  4215  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم-دانشموسسه غيرانتفاعي شهاب   4216  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  4217  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   4218  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق   4219  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس-طبرستانموسسه غيرانتفاعي   4220  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4221  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   4222  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار  4223  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-اميني  موسسه غيرانتفاعي عالمه  4224  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  4226  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  4227  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني -518  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  4228  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  4229  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   4230  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  4231  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي   4232  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس   4233  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي   4234  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گچساران- موسسه غيرانتفاعي فراز   4235  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   4236  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  الريجان -موسسه غيرانتفاعي فرهمند  4237  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان   4238  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  4239  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش  4240  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان- موسسه غيرانتفاعي فضيلت   4241  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  4242  غيرانتفاعي
خميني شهر اصفهان  - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض  4243  غيرانتفاعي

    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  4244  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لنگرود -قدير موسسه غيرانتفاعي  4245  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي كاويان   4246  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  4247  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  4248  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش   4249  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   4250  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  4251  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  4252  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل-موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي   4253  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم  4254  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  4255  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   4256  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  4257  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكي- موسسه غيرانتفاعي مولوي  4258  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي ميزان  4259  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  4260  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لرستانكوهدشت  - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  4261  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت  4262  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  4263  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4264  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي هراز  4265  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4266  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  4267  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه -518
    مرد  زن  -  80  اصفهان -اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي   4268  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز- موسسه غيرانتفاعي اسوه   4269  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(اصفهان -) عج(موسسه غيرانتفاعي المهدي  4270  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي الوند  4271  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -غيرانتفاعي امينموسسه   4272  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   4273  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4274  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برنا   4275  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پرند-غيرانتفاعي پرندكموسسه   4276  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  4277  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -ونديموسسه غيرانتفاعي پ  4278  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   4279  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-غيرانتفاعي تفتان موسسه   4280  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي   4281  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  مشهد - موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس   4282  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4283  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه   4284  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان   4285  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4286  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  4287  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   4288  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري- موسسه غيرانتفاعي راهيان نور  4289  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  4290  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  4291  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-غيرانتفاعي سهرورديموسسه   4292  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  4293  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي   4294  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4295  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-غيرانتفاعي عطارموسسه   4296  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   4297  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  4298  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي   4299  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس   4300  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   4301  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   4302  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  4303  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش  4304  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان- موسسه غيرانتفاعي فضيلت   4305  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  4306  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوچصفهان رشت-موسسه غيرانتفاعي قدر  4307  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي كاويان   4308  غيرانتفاعي



 ها كدرشته محل/ فصل دوم     دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                                                                           

 54 صفحه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه -518  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  4309  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   4310  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  4311  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  4312  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  4313  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكي- موسسه غيرانتفاعي مولوي  4314  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد  4315  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي ميزان  4316  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  4317  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت  4318  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  4319  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4320  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي -518
    مرد  زن  -  60  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي   4321  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   4322  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  4323  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4324  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير   4325  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  4326  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  4327  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  4328  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  مشهد - موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس   4329  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4330  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  4331  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  4332  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4333  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  4334  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال   4335  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  تنكابن-موسسه غيرانتفاعي رودكي   4336  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  4337  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  4338  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  4339  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  4340  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي   4341  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  4342  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4343  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  4344  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي   4345  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   4346  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -دانش موسسه غيرانتفاعي فروغ  4347  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان- موسسه غيرانتفاعي فضيلت   4348  غيرانتفاعي
خميني شهر اصفهان  - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض  4349  غيرانتفاعي

    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  4350  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي قشم  4351  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  4352  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان-موسسه غيرانتفاعي كومش   4353  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  4354  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم  4355  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  4356  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  4357  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  4358  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  4359  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4360  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4361  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت دولتي -518
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  4362  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4363  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد  4364  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4365  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار  4366  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  4367  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  4368  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي -518
    مرد  زن  -  80  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان   4369  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ابهر-موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري  4370  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  4371  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان دختر تهران  ـــ  زن  -  45  )محل تحصيل تهران( دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4372  غيرانتفاعي
  محل تحصيل دانشجويان پسر دماوند  مرد  ـــ  -  45  دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد  4373  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز  4374  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80 )ويژه خواهران(اصفهان -) عج(موسسه غيرانتفاعي المهدي  4375  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-الوندموسسه غيرانتفاعي   4376  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4377  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فوالدشهراصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  4378  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  جهرم-موسسه غيرانتفاعي انديشه   4379  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-باخترموسسه غيرانتفاعي   4380  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود-نديموسسه غيرانتفاعي برا  4381  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برنا   4382  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  4383  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  4384  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  پرند-موسسه غيرانتفاعي پرندك  4385  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان  4386  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي -518  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  تاكستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان   4387  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي تفتان   4388  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور  4389  غيرانتفاعي
    40  40  -  80  تبريز - جانيآذربا يلوفريموسسه غيرانتفاعي چرخ ن  4390  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  4391  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي   4392  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  4393  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  مشهد - موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس   4394  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   4395  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي حكيمان   4396  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -مطهرموسسه غيرانتفاعي خردگرايان   4397  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد  4398  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4399  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  4400  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت-راهبردشمال موسسه غيرانتفاعي   4401  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري- موسسه غيرانتفاعي راهيان نور  4402  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجا  4403  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  4404  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز- گسترموسسه غيرانتفاعي زند دانش   4405  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  4406  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  4407  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي سهروردي  4408  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  4409  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  4410  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستارا-موسسه غيرانتفاعي شهريار  4411  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي   4412  غيرانتفاعي
    مرد  زن  80  -  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4413  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي   4414  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي عطار  4415  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بهنميربابلسر-موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   4416  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  4417  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  4418  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي   4419  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس   4420  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين -غيرانتفاعي غزالي موسسه   4421  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان-موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان   4422  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  4423  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش  4424  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  سمنان- غيرانتفاعي فضيلت موسسه   4425  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  4426  غيرانتفاعي
خميني شهر اصفهان  - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض  4427  غيرانتفاعي

    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  4428  غيرانتفاعي
  خرمدره  ليمحل تحص  مرد  زن  -  80  خرمدره – موسسه غيرانتفاعي كار  4429  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي كاويان   4430  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  4431  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  4432  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل-موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي   4433  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم  4434  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  4435  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهرآستان   4436  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرانزلي - موسسه غيرانتفاعي مهران  4437  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  4438  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكي- موسسه غيرانتفاعي مولوي  4439  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز - موسسه غيرانتفاعي ميزان  4440  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  4441  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كوهدشت لرستان - موسسه غيرانتفاعي نوآوران  4442  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت  4443  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين  4444  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4445  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تاكستان- كانيموسسه غيرانتفاعي ن  4446  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان- موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4447  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  4448  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( فرهنگي مديريت امور يكاربرد ـ يكارشناسي ناپيوسته علم -518
  دفترچهانتهاي و ضوابط در  طيشرا -خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  80  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي سوره   4449  غيرانتفاعي
و  طيشرا -خاص طيبا شرا رشيپذ-يروابط عموم وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  زن  -  80  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي سوره   4450  غيرانتفاعي

  دفترچهانتهاي ضوابط در 
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4451  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  4452  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - دامون موسسه غيرانتفاعي  4453  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  خوي –موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي   4454  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4455  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(شيراز  -موسسه غيرانتفاعي فاطميه   4456  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بندرانزلي - غيرانتفاعي مهرانموسسه   4457  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت  4458  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي مديريت هتلداري ـ كارشناسي ناپيوسته علمي -518
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  4459  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود  4460  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4461  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  4462  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي شانديز  4463  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم  4464  غيرانتفاعي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي مديريت هتلداري ـ كارشناسي ناپيوسته علمي -518  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4465  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اصفهان–موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت   4466  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( علوم ثبتي ـكاربردي حقوق قضائي  ـكارشناسي ناپيوسته علمي  - 519
  واحدكاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  4467  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  4468  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بجنورد-موسسه غيرانتفاعي اشراق   4469  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايالم-موسسه غيرانتفاعي باختر  4470  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شاهرود-نديموسسه غيرانتفاعي برا  4471  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  50  چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه   4472  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  4473  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قوچان- موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   4474  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساوه- هيموسسه غيرانتفاعي رضو  4475  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  4476  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قم- موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  4477  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  4478  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  4479  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ايوانكي- موسسه غيرانتفاعي مولوي  4480  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نودشتيم -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  4481  غيرانتفاعي

  )607تا  601كدهاي (هاي تحصيلي در گروه آموزشي هنر  كد رشته محل -6جدول شماره 
  طراحي دوخت كاربردي تكنولوژي وـ  كارشناسي ناپيوسته علمي  -601

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال

  مرد  زن  دوم  اول
    ـــ  زن  -  18  توحيد -اي دختران آمل  فني و حرفهآموزشكده   4482  روزانه
    ـــ  زن  18  -  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  4483  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  4484  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  4485  روزانه
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته طراحي و تكنولوژي دوخت  ـــ  زن  -  18  اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه  4486  روزانه
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته طراحي و تكنولوژي دوخت  ـــ  زن  18  -  اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه  4487  روزانه
    ـــ  زن  -  18  كاشاناي دختران  آموزشكده فني و حرفه  4488  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه  4489  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  4490  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  4491  روزانه
    ـــ  زن  -  18  اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه  4492  روزانه
    ـــ  زن  -  16  اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه  4493  روزانه
    ـــ  زن  16  -  اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه  4494  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4495  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي - اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه  4496  روزانه

    ـــ  زن  -  18  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  4497  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه  4498  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه  4499  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران سبزوار فني و حرفه آموزشكده  4500  نوبت دوم
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته طراحي و تكنولوژي دوخت  ـــ  زن  -  18  اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه  4501  نوبت دوم
  و تكنولوژي دوختعنوان رشته كارشناسي ناپيوسته طراحي   ـــ  زن  18  -  اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه  4502  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه  4503  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه  4504  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  4505  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  گرگاناي دختران  آموزشكده فني و حرفه  4506  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه  4507  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  16  اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه  4508  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه  4509  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  دكتر شريعتي -تهران اي دختران  دانشكده فني و حرفه  4510  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4511  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   4512  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4513  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4514  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  4515  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   4516  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  4517  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخرموسسه   4518  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي صنايع دستيـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -602
سازمان ميراث  -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي   4519  روزانه

    مرد  زن  -  25  فرهنگي
  محل تحصيل  اردكان  مرد  زن  -  80  واحد اردكان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  4520  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4521  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   4522  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كارشناسي ناپيوسته فرش -602
  سيآموزشكده فرش شهرستان هر ليمحل تحص  مرد  ـــ  -  30  اسالمي تبريزدانشگاه هنر   4523  روزانه

  سيآموزشكده فرش شهرستان هر ليمحل تحص  مرد  ـــ  -  30  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  4524  نوبت دوم
  محل تحصيل  اردكان  مرد  زن  -  80  واحد اردكان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  4525  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( يخيناپيوسته علمي ـ كاربردي مرمت و احياء بناهاي تاركارشناسي  -603
شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  4526  روزانه

  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مرمت و احياء بناهاي تاريخي  مرد  ـــ  -  18  صدوقي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  حرفهآموزشكده فني و   4527  روزانه
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مرمت و احياء بناهاي تاريخي  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

سازمان ميراث  -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي   4528  روزانه
    مرد  زن  -  25  فرهنگي

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  4529  نوبت دوم
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مرمت و احياء بناهاي تاريخي  مرد  ـــ  -  18  صدوقي
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  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( يخيكارشناسي ناپيوسته علمي ـ كاربردي مرمت و احياء بناهاي تار -603  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

شهيد  - اي پسران شماره يك يزد  آموزشكده فني و حرفه  4530  نوبت دوم
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته مرمت و احياء بناهاي تاريخي  مرد  ـــ  18  -  صدوقي

    مرد  زن  -  80  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   4531  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   4532  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4533  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  4534  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي   4535  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز-موسسه غيرانتفاعي حافظ  4536  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   4537  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  4539  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  موسسه غيرانتفاعي نجف اباد  4540  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4541  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( ايراني سازكاربردي نوازندگي ـ كارشناسي ناپيوسته علمي  -604
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم   4542  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   4543  غيرانتفاعي

  كاربردي ارتباط تصويريـ كارشناسي ناپيوسته علمي  - 605
    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  4544  روزانه
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  4545  روزانه
 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  4546  روزانه

    مرد  ـــ  -  30  انقالب اسالمي

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  4547  روزانه
    مرد  ـــ  -  36  شهيد مفتح

    ـــ  زن  -  18  اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه  4548  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه  4549  روزانه
    ـــ  زن  -  36  اي دختران بجنورد فني و حرفهآموزشكده   4550  روزانه
    ـــ  زن  -  18  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4551  روزانه
    ـــ  زن  18  -  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4552  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  4553  روزانه
    ـــ  زن  -  20  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  حرفهدانشكده فني و   4554  روزانه
    ـــ  زن  20  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4555  روزانه
  محل تحصيل شوشتر  مرد  زن  -  50  اهواز –دانشگاه شهيد چمران   4556  روزانه

    مرد  ـــ  -  18  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  4557  نوبت دوم
    مرد  ـــ  18  -  اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه  4558  نوبت دوم
 - اي پسران شماره يك تهران  آموزشكده فني و حرفه  4559  نوبت دوم

    مرد  ـــ  30  -  انقالب اسالمي

 -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه  4560  نوبت دوم
    مرد  ـــ  36  -  شهيد مفتح

    ـــ  زن  -  18  اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه  4561  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه  4562  نوبت دوم
    ـــ  زن  36  -  اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه  4563  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  18  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4564  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4565  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه  4566  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  16  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4567  نوبت دوم
    ـــ  زن  16  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4568  نوبت دوم
  محل تحصيل شوشتر  مرد  زن  -  10  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4569  نوبت دوم
  و ضوابط در همين دفترچه درج شده است طيشرا -خاص طيبا شرا رشيپذ  مرد  زن  -  80  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره   4570  غيرانتفاعي
  محل تحصيل  اردكان  مرد  زن  -  80  واحد اردكان – دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  4571  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   4572  غيرانتفاعي
  يريارتباط تصو يكاربرد - يعلم وستهيناپ يعنوان رشته كارشناس  مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم   4573  غيرانتفاعي
  )كيگراف( يريعنوان رشته ارتباط تصو  مرد  زن  -  80  گرگان -استرآبادموسسه غيرانتفاعي   4574  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4575  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  4576  غيرانتفاعي
  رشته كارشناسي ناپيوسته ارتباط تصويريعنوان   مرد  زن  -  80  ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  4577  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  4578  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   4579  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زنجان-موسسه غيرانتفاعي روزبه   4580  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  ساري -غيرانتفاعي ساريانموسسه   4581  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر  4582  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  چناران -موسسه غيرانتفاعي سناباد   4583  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري  4584  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-فيض كاشاني  موسسه غيرانتفاعي عالمه  4586  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   4587  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  4588  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان   4589  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  نوشهر -مارليكموسسه غيرانتفاعي   4590  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  4591  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تهران-وهنرپارس يموسسه غيرانتفاعي معمار  4592  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد  4593  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  تبريز-)ص(نبي اكرمموسسه غيرانتفاعي   4594  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4595  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه   4596  غيرانتفاعي
  يريارتباط تصو شيگرا  مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   4597  غيرانتفاعي

  تجسميآموزش هنرهاي  - 605
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان   4598  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان   4599  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر رشت پرديس بنت  -فرهنگيان دانشگاه   4600  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان   4601  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان   4602  روزانه
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  آموزش هنرهاي تجسمي - 605  ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال
  مرد  زن  دوم  اول

نصير الدين طوسي  پرديس خواجه -دانشگاه فرهنگيان   4603  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  كرمان

  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان   4604  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان   4605  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان   4606  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان   4607  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان   4608  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان   4609  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  پرديس شهيد پاك نژاد يزد -فرهنگيان دانشگاه   4610  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  قزوين ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   4611  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  مرد  ـــ  -  30  شيراز ييپرديس شهيد رجا -دانشگاه فرهنگيان   4612  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  ـــ  زن  -  30  پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان   4613  روزانه
  پرورش  آموزش و يمانيو پ يرسم انيفرهنگ ژهيو  30  30  -  60  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان   4614  روزانه

    مرد  زن  -  60  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  4615  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم   4616  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  4617  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )خواهرانويژه (كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   4618  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد  4619  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4620  غيرانتفاعي

  نقاشي ـكارشناسي ناپيوسته هنرهاي تجسمي  - 605
    ـــ  زن  -  18  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4621  روزانه
    ـــ  زن  18  -  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4622  روزانه
    ـــ  زن  15  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4623  روزانه
  محل تحصيل شوشتر  مرد  زن  -  40  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4624  روزانه

    ـــ  زن  -  18  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4625  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  ياي دختران سار آموزشكده فني و حرفه  4626  نوبت دوم
    ـــ  زن  15  -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه  4627  نوبت دوم
  محل تحصيل شوشتر  مرد  زن  -  10  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4628  نوبت دوم
    مرد  زن  -  80  شيراز -ارم موسسه غيرانتفاعي   4629  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4630  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(كرج  -موسسه غيرانتفاعي رسام   4631  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر  4632  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مشهد- فردوس موسسه غيرانتفاعي   4633  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  4634  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما  4635  غيرانتفاعي

  يرسازيتصو ـ كيگراف يكاربرد يكارشناسي ناپيوسته علم - 605
  )چاپ يطراح يساز ريتصو - كيگراف( كيگراف  مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني   4636  غيرانتفاعي
  گرافيك -كاربردي گرافيك -عنوان رشته،كارشناسي ناپيوسته علمي  مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  4637  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   4638  غيرانتفاعي
  گرافيك -كاربردي گرافيك -عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته علمي  مرد  زن  -  60  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  4639  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي طراحي پوشاك ـكارشناسي ناپيوسته علمي  -606
    ـــ  زن  -  18  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  4640  روزانه
    ـــ  زن  18  -  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  4641  روزانه

    ـــ  زن  -  18  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  4642  نوبت دوم
    ـــ  زن  18  -  اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه  4643  نوبت دوم
    ـــ  زن  -  80  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   4644  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد  4645  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  4646  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  زاهدان-موسسه غيرانتفاعي پرتو  4647  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  )ويژه خواهران(زاهدان  -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق   4648  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  مشهد- موسسه غيرانتفاعي فردوس   4649  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  4650  غيرانتفاعي
  عنوان رشته كارشناسي ناپيوسته طراحي لباس  مرد  زن  -  80  تهران-وهنرپارس يموسسه غيرانتفاعي معمار  4651  غيرانتفاعي
    ـــ  زن  -  80  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر   4652  غيرانتفاعي

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( يكارشناسي ناپيوسته موزه دار -607
سازمان ميراث  -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي   4653  روزانه

    مرد  زن  -  25  فرهنگي

  )702و  701 كد(هاي تحصيلي در گروه آموزشي دامپزشكي  كد رشته محل -7جدول شماره 
  علوم آزمايشگاهي دامپزشكي -701

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  جنس پذيرش  نيمسال

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  20  دانشگاه ايالم  4654  روزانه
    مرد  زن  -  30  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4655  روزانه
    مرد  زن  -  24  دانشگاه تبريز  4656  روزانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه زابل  4657  روزانه
  محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد  مرد  زن  -  40  دانشگاه سمنان  4658  روزانه

    مرد  ـــ  -  10  دانشگاه ايالم  4659  نوبت دوم
    مرد  زن  -  16  دانشگاه تبريز  4660  نوبت دوم
    مرد  زن  -  30  دانشگاه زابل  4661  نوبت دوم
  محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد  مرد  زن  40  -  دانشگاه سمنان  4662  نوبت دوم

  غذايي كارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد -701
    مرد  زن  -  30  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4663  روزانه

  )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي ـ كارشناسي ناپيوسته علمي -702
  واحد كاشمر  مرد  زن  -  80  واحد كاشمر – دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  4664  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   4665  غيرانتفاعي
    مرد  زن  -  80  مهرآيين ـبندرانزليموسسه غيرانتفاعي   4666  غيرانتفاعي

  



 ها اتباع خارجي و شهريهشرايط /ها پيوست/دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                                  فصل سوم

 59 صفحه

  :شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني) 1
، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمـومي و اختصاصـي ايـن آزمـون     1393كننده در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  كليه اتباع غيرايراني شركت

بديهي است چنانچه اتباع غيرايرانـي كـه در   . عالمتگذاري نموده باشند نام اينترنتي، ، بايد بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1مندرج در دفترچه راهنماي شماره (
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 16نام بند  شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت رديف پذيرفته

در گزينش ) 1مندرج در دفترچه راهنماي شماره (تن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داش -1
  .شوند شركت داده مي

بـديهي  . باشـند  ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي   هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2
هـا و   ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه، پـذيرش آنـان در دانشـگاه    رش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در دانشگاهاست در صورت پذي

توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي ايـن داوطلبـان، در سـايت اينترنتـي     . گردد تلقي مي» كان لم يكن«مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، 
  .سنجش آموزش كشور درج شده است سازمان

هـاي خـاص و    و رشـته ) از جملـه تعهـدات اسـتخدامي   (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3
  .ور درج شده استها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كش توضيح و فهرست اين رشته. باشد حساس اكيداً ممنوع مي

هاي روزانه، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي حداكثر بـه ميـزان    شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه پذيرفته -4
  ).باشد مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي وفقه هاي علوم پزشكي، پرداخت شهري در دانشگاه(باشند  مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه% 80

  :ها شهريه) 2
  هاي علوم پزشكي دانشگاه  آموزشي پزشكي  گروه  تحصيلي  هاي در رشته  تحصيلهاي مختلف  دوره  شهريه) 2- 1

ريال معـادل چهـار ميليـون و     000/000/47مبلغ ) شبانه( اپيوسته در دوره نوبت دومنشناسي هاي مختلف مقطع كار رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) الف
  .باشد هفتصد هزار تومان مي

هـاي علـوم    براي داوطلبان غيرايرانـي پذيرفتـه شـده در دوره روزانـه دانشـگاه     اپيوسته نشناسي هاي مختلف مقطع كار رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) ب
  .باشد ميون و هفتصد هزار تومان چهار ميليريال معادل  000/000/47پزشكي، مبلغ 

، )1080كدرشته محـل  (كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي دوره پرديس خودگردان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز   رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) ج
  .باشد ريال معادل سه ميليون تومان مي 000/000/30مبلغ 

  :لوم پزشكيهاي ع توضيحات مربوط به شهريه دانشگاه* 
درصد مازاد بر شهريه اعالم شده و يا كمتر پـس از تصـويب هيـأت     15تا  5بندي كشوري از  هر دانشگاه مجاز است بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه -1

  .امناي مربوطه از داوطلب شهريه دريافت نمايد
كشوري بر اساس نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي، درصدي را به شهريه سـاليانه  بندي  ها همه ساله بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه دانشگاه -2

  .اضافه خواهند نمود
هـا مبـالغي را بـه عنـوان      نام و شروع به تحصيل، دانشگاه هاي خودگردان و يا ظرفيت مازاد پس از ثبت در صورت انصراف دانشجويان از تحصيل در پرديس -3

  .باشد مبلغ خسارت بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوطه مي. خواهند نمود خسارت از فراگيران دريافت
  1393 -94هاي آموزشي غيرپزشكي سال تحصيلي  ها و مؤسسات آموزش عالي در گروه دانشگاه) شبانه(هاي نوبت دوم  هاي ثابت و متغير دوره جدول شهريه) 2- 2

 گروه آموزشي نام دانشگاه يا مؤسسه

شهريه ثابت 
نيمسال  هر

  تحصيلي
 )به ريال(

شهريه دروس عملي، )به ريال(متغير براي هر واحد درسي   يه شهر
آزمايشگاهي و كارگاهي 

براي هر ساعت اجرا 
 )به ريال(هفته   در

شهريه هر واحد 
پروژه در صورت 
وجود در برنامه 

)به ريال( آموزشي  
اصلي و تخصصي  )نظري(پايه  عمومي

 )نظري(
، تهران، تبريز اصفهان، :هاي دانشگاه *

خوارزمي، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي 
اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، علم و 

 صنعت ايران و فردوسي مشهد

000/875/1500/137 500/212 علوم انساني  500/312  500/187  500/812  

000/125/2500/137 000/225 هاي آموزشي ساير گروه  000/375  000/225  500/812  

  ها و ساير دانشگاه
 مؤسسات آموزش عالي

000/750 000/375/1000/125500/187000/225000/150 علوم انساني  

000/750 500/562/1000/125250/206000/250500/187 هاي آموزشي ساير گروه  
  

  . باشد در آنها نمي) شبانه(هاي نوبت دوم  ها، الزاماً به منزله پذيرش دانشجو در دوره اعالم شهريه در اين دانشگاه *
  1393-94ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در سال تحصيلي  هاي ثابت و متغير دانشگاه جدول شهريه) 2- 3

 گروه آموزشي نوع دانشگاه يا مؤسسه

شهريه ثابت 
نيمسال  هر

  تحصيلي 
 )به ريال(

شهريه دروس عملي،  )به ريال(متغير براي هر واحد درسي   يه شهر
آزمايشگاهي و كارگاهي 

براي هر ساعت اجرا 
 )به ريال(هفته   در

و  شهريه هر واحد پروژه
صورت   در كارورزي
 برنامه آموزشي وجود در
)به ريال(  

اصلي و تخصصي  )نظري(پايه  عمومي
 )نظري(

  هاي دانشگاه
غيرانتفاعيغيردولتي ـ 

000/250/3000/175000/250500/262 علوم انساني  500/212  000/625  

000/125/4000/175 000/250 فني و مهندسي  000/300  000/250  000/625   000/500/3 هاي آموزشي ساير گروه
  مؤسسات

غيرانتفاعيغيردولتي ـ 
000/625 500/187 500/237 000/125/3000/150000/225 علوم انساني  

000/625 000/225 000/275 000/225 500/937/3000/150 فني و مهندسي   000/375/3 هاي آموزشي ساير گروه
  . باشد درصد بيش از مبالغ فوق مي 25هاي داير در مناطق آزاد  هاي ثابت و متغير دوره مبالغ شهريه - 1تبصره 
مطـابق  ) ورودي همـان سـال  ( هاي آتي دريافت شهريه از كليـه دانشـجويان   بوده و در سال 1393هاي سال  هاي مندرج در جدول فوق براي ورودي مبالغ شهريه -2تبصره 

  .آزمون همان سال خواهد بود 2شهريه اعالم شده در دفترچه راهنماي شماره 
ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازند شهريه متغير دانشجويان   ، دانشگاه19/1/1393لي مورخ به استناد مصوبه شوراي گسترش آموزش عا -3تبصره 

 گونـه دانشـجويان هيچ اين هريه ثابت ضمناً بر اساس مصوبه مذكور، ش. مطابق با مصوبات هيأت امناي خود افزايش دهند% 25را تا  1393هاي ماقبل سال  ورودي
  .اشتنخواهد دافزايشي 

  هاي نيمه حضوري شهريه تحصيل در دوره) 4-2
انتقال و يا . باشد شرح جدول ذيل ميها به  اين دورهتحصيل در و شهريه  بودهنور  حضوري همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام هاي نيمه مقررات آموزشي دوره

ها در دانشگاه تربيت دبيـر شـهيد رجـايي و مخـتص فرهنگيـان         آنجا كه اين رشتهاز . پذير است هاي نيمه حضوري امكان جابجايي پذيرفتگان منحصراً به دوره
هـاي   هـاي درسـي رشـته    كالس. نويسي بايد حكم كارگزيني ارائه نمايند باشد، لذا پذيرفتگان نهايي در زمان نام آموزش و پرورش مي يا پيماني وزارت   و  رسمي
  .رگزار خواهد شد و هيچگونه امكانات رفاهي و خوابگاهي در اختيار پذيرفتگان قرار نخواهد گرفتحضوري صرفاً در روزهاي پنجشنبه و جمعه ب نيمه

  1393 - 94هاي آموزشي علوم انساني و علوم پايه سال تحصيلي  حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در گروه هاي نيمه هاي ثابت و متغير دوره جدول شهريه

 گروه آموزشي نام دانشگاه

يه ثابت شهر
نيمسال  هر

  تحصيلي
 )به ريال(

شهريه دروس عملي،  )به ريال(متغير براي هر واحد درسي   يه شهر
آزمايشگاهي و كارگاهي 

براي هر ساعت اجرا 
 )به ريال(هفته   در

شهريه هر واحد 
پروژه در صورت 
وجود در برنامه 

)به ريال( آموزشي  
اصلي و تخصصي  )نظري(پايه  عمومي

 )نظري(

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
000/450 000/90 000/135 000/825000/75500/112 علوم انساني  

000/450 500/112 000/150 500/937000/75750/123 علوم پايه  
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  ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه) 3
ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از پزشكي و غيرپزشكي تعهدي در خصوص واگذاري خوابگـاه   دانشگاه

چنانچه توضيحي در اين خصوص الزم اسـت در قسـمت   . هاي روزانه و شبانه ندارند به پذيرفتگان دوره
ضـمناً عـدم درج نـام دانشـگاه يـا      . شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذكر شده است

  .باشد اي به معني واگذاري خوابگاه و يا ارائه ساير تسهيالت رفاهي نمي مؤسسه
  ها و مؤسسات آموزش عالي بط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهط و ضواشراي

اين آموزشكده فاقد هر گونه تسهيالت خوابگاه مي باشد و هيچ گونه تعهدي نسـبت   -1 :وابسته به سازمان نقشه برداري كشور ـآموزشكده فني نقشه برداري  * 
ايـن   -2. خوابگاه ندارنـد از انتخـاب رشـته هـاي ايـن آموزشـكده خـودداري نماينـد         لذا تأكيد مي شود داوطلباني كه امكان تهيه. دانشجويان نداردتأمين خوابگاه براي  به

انـه محاسـبه مـي    هزينه دروس كارورزي و كارآموزي بـه طـور جداگ   -3. هيچ گونه تعهدي مبني بر استخدام دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نخواهد داشت آموزشكده
آموزشكده مجاز است مواد درسي الزم  -5. دريافت مي شود دانشجو، شهريه ثابت ترم هاي باقيمانده برابر تعرفه وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در صورت انصراف -4. شود

تغيير روش ها و تجهيزات نقشه بـرداري، مـواد    كده مجاز است با توجه بهآموزش -6. كارداني به كارشناسي به صورت پيش نياز ارائه نمايد را بر اساس نمرات كارنامه آزمون
جهت اسـتفاده از  1393شهريور ماه سال  داشتن حداقل سه سال سابقه كار در سازمان نقشه برداري كشور تا پايان -7. ارائه نمايد درسي كه الزم بداند به صورت پيش نياز

   13185-1684: پستي صندوق -سازمان نقشه برداري كشور -خيابان معراج -ميدان آزادي -تهران :آدرس-8. است زاميسهميه كاركنان سازمان نقشه برداري كشور ال
  www.gtc.ac.ir: نشاني اينترنتي 02166071133 :تلفن

 اشـتغال وبكـارگيري پذيرفتـه شـدگان     ،اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال اسـتخدام  -1 :وابسته به وزارت جهادكشاورزي ـآموزشكده كشاورزي كرج  * 
تمام وقت بوده و پذيرفته شدگان ملزم بـه حضـور در كـالس وعمليـات هـاي       تحصيل در اين آموزشكده-3.آموزشكده كشاورزي كرج فاقد امكانات خوابگاهي است-2.ندارد

  تحقيقات و فناوري مي باشند ،مصوبات وزارت علوم مربوط مطابق
خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد صـرفاً   دانشگاه با توجه به محدوديت هاي خوابگاهي هيچگونه تعهدي در خصوص واگذارياين : اراكدانشگاه * 

جنـب   شـهيد بهشـتي،   اراك،خيابان: آدرس .مي گيرد در اختيار دانشجويان متقاضي قرار) خصوصي با پرداخت هزينه (امكان خوابگاه خودگردان  برحسب اولويت و در حد
   http://araku.ac.ir :نشاني اينترنتي 08632777401-4تلفن . پارك اميركبير

صـندوق   -انتهـاي خيابـان ابوالمفـاخر    -ميدان شيرازي -قائن -خراسان جنوبي: نشاني. باشد خوابگاه خودگردان به تعداد محدود موجود مي: بزرگمهر قائناتدانشگاه * 
   .نمايندمراجعه  buqaen.ac.irبه نشاني  بيشتر به وب سايت دانشگاه كسب اطالعاتداوطلبان مي توانند براي   - 05625225430: تلفن -  311 پستي

. باشـد مـي  ) شـبانه (جديـدالورود روزانـه و نوبـت دوم     فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پـذيرش دانشـجويان   93-94دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي  :دانشگاه بيرجند* 
از خوابگاههـاي بخـش   ) تومـان  000/300 هر نيمسـال تحصـيلي حـداقل   (ريال  600,000پرداخت هزينه اجاره بهاء ماهيانه حداقل  دانشجويان پذيرفته شده مي توانند با

. معـدل خواهـد بـود    فيت خوابگاههـا و شـرط  خوابگاه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه بر اساس ظر ضمنا واگذاري. استفاده نمايند) خودگردان(خصوصي 
حـداقل   و دانشجويان در طول دوره تحصيلي بايد از خوابگاه هاي خودگردان اسـتفاده نماينـد كـه    همچنين آموزشكده هاي وابسته به اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي بوده

  .ريال مي باشد 600,000قيمت ماهيانه مبلغ 
تعداد محدود براي برادران خوابگـاه خـودگردان وجـود     دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان مي باشد ولي بهاين  :تربت حيدريهدانشگاه * 
  05312299602-4:تلفن www.torbath.ac.ir نشاني اينترنتي .بعد از پل هوايي عابر پياده ،محور تربت حيدريه مشهد 7كيلومتر :آدرس دانشگاه .دارد
پيماني وزارت آموزش و پرورش بوده و در  كليه رشته هاي نيمه حضوري داير در دانشگاه شهيد رجايي ويژه فرهنگيان رسمي يا-١ :تربت دبير شهيد رجائينشگاه دا* 

شـهريه دروه هـاي شـبانه دايـر در      درصـد  60شهريه دوره هاي نيمه حضوري ايـن دانشـگاه    -2. پذيرفته شدگان الزامي مي باشد زمان ثبت نام ارايه حكم كارگزيني براي
پذيرفته شدگان دوره هـاي مـذكور    به..) .غذا و ،خوابگاه(امكانات رفاهي-4. پنج شنبه و يا جمعه برگزار مي گردد كالسهاي دوره هاي مذكور روزهاي -3. دانشگاه مي باشد

  .گيرد تعلق نمي
  .امكانات دانشگاه خوابگاه تعلق خواهد گرفتبه كليه متقاضيان دوره روزانه در حد  :دانشگاه زابل* 
آدرس وب سـايت اداره كـل آمـوزش     .دانشـگاه سـمنان   1جـاده دامغـان روبـروي پـارك سـوكان پـرديس شـماره         5سـمنان كيلـومتر   : آدرس :دانشـگاه سـمنان  * 

امكانات  دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت - 3331639و 3332336-0231: اداره كل آموزش دانشگاه شماره تلفن  http://golestan.semnan.ac.ir:دانشگاه
   .خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي كند و از ارايه

  .دباش خوابگاه ميغذا و بردسير فاقد  مركز آموزش عالي :كرمانـ  باهنر دانشگاه شهيد* 
  .دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابـر خوابگـاه دانشـجويان شـبانه نـدارد      -2 .براي دانشجويان روزانه محدوديت خوابگاه وجود دارد -1 :اهوازـ چمران   دانشگاه شهيد* 

    3330011 -19 - دانشگاه شهيد چمران اهواز -بلوار گلستان: نشاني
هـاي   مانند شرايط عمومي دوره ها شرايط عمومي پذيرش در اين دوره: شرايط عمومي )الف ):مجازي(الكترونيكي هاي  شرايط مربوط به دوره: ـ شيراز شيرازدانشگاه * 

تشكيل هر دوره منوط به  هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزشي الكترونيكي، هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه -1: شرايط اختصاصي) ب. باشد حضوري مي
در .. . دانشـجويي و  به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سـلف سـرويس، وام   با توجه -2. باشد ظرفيت هر دوره مي 3/1داقل ثبت نام معادل ح

مبنـاي ارايـه    فناوري، آموزش به روش الكترونيكـي بـر  هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و  طبق نظام نامه آموزش -3. اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد
هاي مجازي  هاي صوتي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس فايل و (LMS) موجود در كتابخانه ديجيتال سيستم آموزشي دانشكده Pdf فايلهاي

حاضر در چند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصـفهان، تبريـز، بابـل،     حضوري و در حالامتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت  -4. باشد مي
برگزاري امتحانات غير از شيراز در ساير مراكز امتحاني بر عهده دانشجو  هزينه: تذكر. باشد گردد كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو مي كرمان برگزار مي بندرعباس و

مراجعـه   www.vus.ir :بـه نشـاني   سايت دانشـكده  جهت اطالعات بيشتر به -5 .ابتداي هر سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شد باشد كه در مي
ريـال،   000/277/2 شـهريه ثابـت بـراي هـر نيمسـال     : باشد به شرح زير مي) مجازي(هاي الكترونيكي  دورهناپيوسته  ميزان شهريه دانشجويان مقطع كارشناسي -6. نماييد

) نظـري (اصـلي و تخصصـي   دروس  درسـي  ، هر واحدريال 000/253پايه و نظري روس ددرسي  ريال، براي هر واحد 750/189شهريه متغير براي هر واحد درسي عمومي 
  .ريال 000/100/1 ريال و هر واحد پروژه000/000/1تحقيقي / آزمايشگاهي يا كارگاهي كم هزينهدروس درسي  هر واحدريال،  500/379
  پشت مسجد جامع دانشگاه شيراز ،)كوهسار مهدي(خيابان جام جم ، ميدان جام جم ،شيراز : دانشگاه شيرازالكترونيكي  هاي دانشكده آموزشنشاني.  

دانشكده كشاورزي و منابع  -فسا به  دارابجاده قديم  7 كيلومتر : دارابدانشكده كشاورزي و منابع طبيعي نشاني   0711-6460532 :تلفن - 71946-84389كدپستي 
  .قرار دارد كيلومتري شهر شيراز 270شهرستان داراب در ضمناً  - 0732-6246470-71و  6249012-13 :تلفن - 74811-96711كدپستي . طبيعي داراب

ظرفيت محدود وطبق اولويت بندي اقـدام بـه ارائـه خوابگـاه      و تنها با دانشگاه صنعتي اروميه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه نداشته  :دانشگاه صنعتي اروميه* 
   ir.ac.uut.www: اينترنتي دانشگاه نشاني  .دانشجويان روزانه خواهد نمود خودگردان به بخشي از

. سـومي  داشتن درجه سـتوان  -3  .عضويت كادر پايور ناجا -2  .پذيرد انجـام مي متمركـز نيمهگزينـش دانشـجو به روش  -1 :انتظامي امين ـ تهران دانشگاه علوم * 
هـاي قضـائي    نداشتن سابقه ارتكاب جرائم محكوميـت  -6. سال 27اي حداكثر  داشتن سن شناسنامه -5. داشتن مدرك كارداني مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -4

داوطلبان با توجـه بـه معـدل كـل      -8 .نباشد  170داشتن ميانگين نمره ارزيابي كارايي چهار سال كمتر از  -7. بدون كاري) انتظار خدمت(مؤثر و سابقه تنبيهات انضباطي 
  021-48931200: تلفكس      .تا چند برابر ظرفيت پذيرش براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش، معرفي خواهند شد) فوق ديپلم(دوره كارداني 

  .باشند مستثني مي 4و  2از داشتن شرايط بند ) مصوب نمودن مدرك(متقاضيان تطبيق مدرك  :تذكر
 در ايـن زمينـه  ولـي در حـد مقـدورات    بـه دانشـجويان نـدارد    ارائه خوابگاه و امكانـات رفـاهي    ي در موردتعهد اين دانشكده -1   :ايرانشهرعلوم پزشكي  دانشكده* 

داخلـي   05473310483: تلفـن اداره  -بلوار بلوچ -ايرانشهر -استان سيستان و بلوچستان: نشاني.  باشد شدگان محدود مي جابجايي پذيرفتهانتقال و   -2.  شد خواهد تالش
   135و  119

  .باشد شدگان ممنوع مي پذيرفته انتقال و مهماني  -2.    باشد ميفاقد خوابگاه  اين دانشكده -1    :خلخالعلوم پزشكي  دانشكده* 
  .به دانشجويان نداردخوابگاه  واگذاري ي در موردتعهد اين دانشكده  :سيرجانعلوم پزشكي  دانشكده* 
  .باشد فاقد خوابگاه مي دانشكده علوم پزشكي شوشتر   :شوشتر علوم پزشكي كده دانش* 
  .واقع شده استكيلومتري شيراز  360در اين دانشكده  -2.   باشد شدگان ممنوع مي جابجايي پذيرفتهانتقال و   -1    :گراشعلوم پزشكي  دانشكده* 
مدت دو نيم سال تحصيلي از بدو ورود به  متقاضي خوابگاه به 1393-94كليه دانشجويان پذيرفته شده اين دانشگاه در سال تحصيلي   :اراكدانشگاه علوم پزشكي * 

شدگان با محدوديت جـدي   ضمناً دانشگاه علوم پزشكي اراك و دانشكده علوم پزشكي ساوه در مورد واگذاري خوابگاه به پذيرفته. معرفي خواهند شد گردان هاي خود خوابگاه
  .باشند مواجه مي
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  ها و مؤسسات آموزش عالي بط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهط و ضواشراي
مأموريـت  (انتسـاب -1: شـرايط اختصاصـي   -  .ا.ا.ارتـش ج ) رسـمي (ويژه كاركنان پـايور  -1: شرايط عمومي :ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي * 

   .گونه تعهدي در قبال واگذاري خواگاه ندارد دانشگاه هيچ) ب   .باشد روزي مي تحصيل در دانشگاه غير شبانه) الف: تذكرات  . باشد الزامي مي) آموزشي
  .باشد شدگان ممنوع مي پذيرفته انتقال و مهماني  -2.    باشد ميفاقد خوابگاه  دانشگاهاين  -1   :اردبيلدانشگاه علوم پزشكي * 
  .دندارتأمين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متأهل تعهدي در خصوص گونه  هيچ اروميهدانشگاه علوم پزشكي  :اروميه دانشگاه علوم پزشكي* 
  . خوابگاه دانشجويي ندارددانشگاه علوم پزشكي اصفهان هيچگونه تعهدي درقبال  :دانشگاه علوم پزشكي اصفهان* 
 -مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي -بانگنجاب  -بلوار پژوهش  -ايالم  :نشاني  .اين دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه تعهدي ندارد :دانشگاه علوم پزشكي ايالم* 

   08412227136-08412227134 :تلفن - medilam.ac.ir :نشاني اينترنتي
  . اين دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد :پزشكي بابلدانشگاه علوم * 
  .شدگان ندارد گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاه هيچ اين   :دانشگاه علوم پزشكي بجنورد* 
خوابگاه فقط جهت دانشـجويان دختـر ميسـر     امكان واگذاري -2. باشد ها ممنوع مي هرگونه نقل و انتقال از دانشگاه بم به ساير دانشگاه -1 :بمدانشگاه علوم پزشكي * 

  .اسكان دانشجويان پسر ندارد مي باشد و اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال
خيابـان  (بلوارجمهـوري اسـالمي   -بندرعباس :نشاني. به دانشجويان ندارد واگذاري خوابگاهدر مورد  يتعهدگونه  اين دانشگاه هيچ : سدانشگاه علوم پزشكي بندرعبا* 

  http://www.eduv.hums.ac.ir/edus:اينترنتي نشاني  - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس -محمدي ضلع شرقي بيمارستان شهيد -)كمربندي
  .گونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد دانشگاه هيچ اين  :دانشگاه علوم پزشكي بوشهر* 
  .شدگان را ندارند امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته و مؤسسه آموزش عالي سالمت قائن دانشگاه اين  :بيرجنددانشگاه علوم پزشكي * 
   .شدگان را ندارند امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاه اين  :تبريزدانشگاه علوم پزشكي * 
دانشـجويي خـواهران بـه صـورت      خوابگـاه  -2. دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي دانشجويي بـراي بـرادران مـي باشـد    اين  -1  :دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه* 

: اينترنتـي  نشـاني  - 0531-2226011-12:تربت حيدريه،خيابان فردوسـي شـمالي، خيابـان رازي تلفـن     :نشاني  .اداره مي شود) پرداخت هزينه توسط دانشجو(خودگردان
www.thums.ac.ir  

هـاي نوبـت    شـدگان دوره  پذيرفته -2  .را ندارد)شبانه(هاي نوبت دوم  شدگان دوره امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاه اين  -1   :تهراندانشگاه علوم پزشكي * 
  .ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبه هيأت امناي اين دانشگاه خواهند بود) شبانه(دوم 

  07913341509 :نمابر 07913340405-9 :تلفن - ساختمان پرديس -انتهاي بلوار استاد مطهري -جهرم  -فارساستان  :نشاني   :مپزشكي جهردانشگاه علوم  *
جابجـايي  انتقـال و    -2   .نـدارد ) شـبانه (هاي نوبت دوم  دورهشدگان  به پذيرفتهخوابگاه  واگذاري ي در موردتعهد دانشگاهاين  -1 :رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي * 

  .باشد پذير نمي شدگان امكان پذيرفته
  .خوابگاهي ندارد گونه تعهدي در خصوص امكانات رفاهي و دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچ :دانشگاه علوم پزشكي زاهدان* 
شـدگان   جابجـايي پذيرفتـه  انتقـال و  هـاي تحصـيلي اتـاق عمـل و هوشـبري       در رشـته   -2.   باشد ميفاقد خوابگاه  دانشگاهاين  -1   :سبزواردانشگاه علوم پزشكي * 

  .باشد مي ممنوع
ـ گونـه تعهـدي ندار   هيچ ها در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان كليه رشتهو دانشكده بهداشت دامغان  اين دانشگاه :نسمنا دانشگاه علوم پزشكي *  :نشـاني .   دن

  0231 - 4442467 :تلفن  -اداره كل آموزش  - معاونت آموزشي -دانشگاه  ستاد مركزي -باالتر از استانداري  -بلوار بسيج   - سمنان
تير، دانشگاه علوم پزشـكي و   ميدان هفت: شاهرود: نشاني .اين دانشگاه جهت واگذاري خوابگاه به دانشجويان هيچگونه تعهدي ندارد :دانشگاه علوم پزشكي شاهرود* 

 )023(32394800: دورنگـار معاونـت آموزشـي دانشـگاه    ) 023( 32391850: معاونت آموزشي دانشگاه تلفن 3614773955: بهداشتي درماني شاهرود كدپستيخدمات 
  02332395054: تلفنخانه

هاي ناحيـه همجـوار را نخواهـد     استان بخوصوص بهاين دانشگاه با توجه به محدوديت پذيرش دانشجو نقل وانتقاالت دانشجويي  -1 :دانشگاه علوم پزشكي شهركرد* 
امكانـات خوابگـاهي تعهـدي     اين دانشگاه با توجه به محدوديت در -2  .ضوابط مربوط انجام خواهد شد طبق قوانين و ها هاي ساير استان داشت و نقل وانتقاالت به دانشگاه

  .براي اسكان ندارد
 -2   .گونه تعهدي در مورد واگذاري خوابگاه به پذيرفتـه شـدگان ندارنـد    و مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني هيچاين دانشگاه  -1   :شيرازدانشگاه علوم پزشكي * 

  .كيلومتري شيراز واقع شده است 135مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني در 
خوابگـاه   قطعـي  تـأمين گونـه تعهـدي درقبـال     ايـن دانشـگاه هـيچ    -2.  باشد مي دانشگاه علوم پزشكي فساپذيرفتگان، محل تحصيل  -1 :فسادانشگاه علوم پزشكي * 

  .هاي الزم انجام خواهد شد درصورت وجود امكانات سرويس دهي دانشجويي ندارد و
علـوم پزشـكي   نشاني و شماره تلفن اداره پذيرش و ثبت نـام دانشـگاه    .باشد اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مي :دانشگاه علوم پزشكي قزوين* 

  028 -33239254: تلفن -مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي قزوين  - بلوار شهيد باهنر -قزوين: قزوين
مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي  - بلوار شهيد باهنر -قزوين : نشاني   .شدگان را ندارد پذيرفته بهخوابگاه واگذاري  امكاناين دانشگاه  :قمدانشگاه علوم پزشكي * 

  028 -33239254: اداره پذيرش و ثبت نام تلفن -قزوين 
  .باشد انتقال و جابجايي پذيرفته شدگان رشته تحصيلي مامايي اين دانشگاه ممنوع مي   :كردستاندانشگاه علوم پزشكي * 
. خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمـي باشـد   امكان واگذاري 1393-94محدود خوابگاه در سال تحصيلي با توجه به ظرفيت  :دانشگاه علوم پزشكي كرمان* 

  03412105848 : بعد از چهارراه شفا، دفتر مركزي دانشگاه علوم پزشكي، اداره كل آموزش تلفن كرمان بلوار جمهوري اسالمي،: نشاني
  .گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجو ندارد دانشگاه هيچاين  :دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه* 
خوابگاه بـه   تأمينگونه تعهدي نسبت به  هيچباشد و اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي و اسكان براي كليه دانشجويان مي :ندانشگاه علوم پزشكي گلستا* 

   0171- 4433085تلفن  -مجموعه آموزشي عالي فلسفي  -شصت كال ابتداي جاده -گرگان : نشاني .دانشجويان بومي و غيربومي ندارد

  .ندارد پذيرفته شدگانگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به  اين دانشگاه هيچ :لرستاندانشگاه علوم پزشكي * 
خوابگاههاي دانشجوئي هيچگونه تعهدي  درماني مازندران به دليل محدوديت ظرفيتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -1 :دانشگاه علوم پزشكي مازندران* 

دانشكده پرستاري و پيراپزشكي -2. كارشناسي ناپيوسته و دكتري ندارد -كارشناسي پيوسته  -دانشجويان مقاطع كارداني  در خصوص ارائه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي به
دانشكده پرسـتاري بهشـهر   -3. شديد ظرفيت خوابگاه خواهران هيچگونه تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه ندارد دليل محدوديت آمل فاقد خوابگاه پسران مي باشد و به

  .فاقد خوابگاه مي باشد
  .ندارد شدگان پذيرفتهخوابگاه به واگذاري در مورداين دانشگاه هيچگونه تعهدي  :همداندانشگاه علوم پزشكي * 
  0741 - 2235149-2235145 -2233707 :تلفن. دليل كمبود امكانات هيچ تعهدي نسبت به تحويل خوابگاه ندارد اين دانشگاه به :ياسوجدانشگاه علوم پزشكي * 
ميدان باهنر  -يزد  :نشاني. را ندارد خوابگاه به دانشجويان جديدالورود اعم شبانه و روزانهاين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري :يزددانشگاه علوم پزشكي * 

  0351 7240373 - 7240171:صدوقي يزد تلفن سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد -
يا پيمـاني در زمـان    دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي -1 ):»مراكز تربيت معلم سابق« هاي آموزشي شامل كليه پرديس(فرهنگيان دانشگاه * 
  ).مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(نام در آزمون  ثبت

هـاي   نام در آزمون باشد، در غير اينصـورت مجـاز بـه انتخـاب رشـته      تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت -1تبصره 
  .گردد مي "لغو"تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب  و قبولي، قبولي آنان 

نام در آزمون فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند مجاز بـه شـركت    ياران نهضت سوادآموزي كه تا پايان مهلت قانوني ثبتالتدريس و آموزش معلمان حق -2تبصره 
  . در آزمون نيستند

اساس شـرايط منـدرج در فـرم     ردارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغالن رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود ب -2
  ). داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند( معلم و دستورالعمل مربوط

در ) فـرم معلـم  (موافقتنامـه كتبـي  لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشـتن  . نام در آزمون است عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت -تبصره
  .تلقي خواهد شد» كان لم يكن«آزمون شركت نموده و پذيرفته شود، قبولي وي 
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  ها و مؤسسات آموزش عالي بط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهط و ضواشراي
  .در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي.. .هاي تحصيلي اعم از پيوسته، ناپيوسته و عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره -3
و باالتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يـا غيـر   ) پيوسته يا ناپيوسته(قبالً مدرك كارشناسي  فرهنگياني كه به هر نحوي -4

  .باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي اند مجاز به انتخاب رشته معادل دريافت نموده
  .تلقي خواهد شد» لم يكن	كان«نرسد، قبولي اين افراد ) نفر 15حداقل (ا، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم ه چنانچه آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل -5

اند، در بين واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان براي تشـكيل كـالس در اختيـار سـازمان      هاي پذيرفته شده كه به حد نصاب نرسيده تغيير محل تحصيل در كد رشته -تبصره
  .باشد محل به عهده داوطلب مي بديهي است مسؤوليت انتخاب كد رشته. باشد شگاه مزبور ميمركزي دان

، مخصوص شـاغالن رسـمي و يـا پيمـاني واجـد شـرايط وزارت آمـوزش و        آموزشيهاي مختلف  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروه كليه رشته -6
التدريس، آموزشـياران نهضـت    د تطبيقي نهضت سواد آموزي، شركتي، معلمان حقباشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قراردا پرورش مي

ها  نبوده و در صورت انتخـاب و   مجاز به انتخاب اين رشته ،)غير فرهنگيان(داوطلبان آزاد هاي مدارس غيرانتفاعي  و  التدريسي سوادآموزي، حق
  .شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد	قبول

ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه كه داوطلبان ملزم بـه رعايـت آن هسـتند، بـراي     عالوه بر شرايط و  -7
  .فرهنگيان الزامي است

توانند ادامه تحصيل  ميبا توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود  -8
  .)شنبه و جمعه تشكيل شود شود در صورت امكان بعضي از كالسها در روزهاي پنج تالش مي. (دهند

  .ها برگزار خواهد شد شنبه و در صورت نياز جمعه حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج هاي نيمه كالس -تبصره
  .پذير نيست قبولي در آزمون  و يا در طول تحصيل امكاننام و  تغيير رشته پس از ثبت -9

نام يا تحصـيل، قبـولي وي    چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت -10
  .بودگردد  و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشي از آن خواهد  لغو مي

 .كند مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي -11
مـورخ   739كـه در جلسـه   » هـاي ورودي مقطـع بـاالتر    اصالح ماده واحده امكان شركت نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل در آزمون«مطابق ماده واحده  -12

دسته از فرهنگياني كه داراي مدرك معادل فـوق   است، آن شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 28/8/1392
درصـد   65تـا   60درصد و كارشناسي  75تا  70باشند، پس از ارزشيابي مدارك آنها، نسبت به مدارك معادل كارداني  ديپلم و يا مدرك معادل كارشناسي مي

اند، مشروط به جبران كسري واحدهاي درسـي خـود    شود و تحصيل اين اشخاص در مقاطع تحصيلي باالتر كه قبول شده واحدهاي گذرانده شده، پذيرفته مي
  .نامه اجرايي اين ماده واحده مي باشد در مدت زمان معين مندرج در آيين

  .اند شركت كرده و پذيرفته شده) كارشناسي و كارشناسي ارشد(مون مقاطع تحصيلي باالتر شود كه در آز اين مصوبه صرفاً شامل كساني مي –1تبصره 
نامه اجرايـي   هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي در مدت زمان مشخص مندرج در آيين دسته از فرهنگيان در دانشگاه قبولي اين –2تبصره 

  .اين ماده واحده، ذخيره خواهد شد
  .پذير خواهد بود امكان) شهيد رجائي و فرهنگيان(هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش  شدگان صرفاً در دانشگاه جبران كسري واحدهاي پذيرفته -3تبصره 

 1393-94ل تحصـيلي  لذا فرهنگياني كه تا شروع نيمسـال اول سـا  . باشد پيماني مالك عمل نمي -سقف سابقه خدمتي براي ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي -13
  .توانند در آزمون شركت نموده و درصورت قبولي، ادامه تحصيل دهند شوند با در نظر گرفتن موارد ذيل مي بازنشسته نمي

اند چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمام نرسيده باشد ملزم بـه سـپردن    افرادي كه قبالً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت سپرده –1تبصره 
مانده را براي  باقيبراين اساس افراد مزبور بايد سقف خدمات قانوني . باشند مي حضوري روزانه، شبانه و نيمههاي  تعهد مجدد براي ادامه تحصيل در دوره

صورت مكلف به پرداخت خسـارت حسـب مـورد منـدرج در مـتن تعهـد محضـري         در غير اين. ايفاي تعهد دوره جديد نيز حتماً مورد لحاظ قرار بدهند
  .دليل عدم ايفاي تعهد، در زمان بازنشستگي خواهند بود به

گونه افراد صرفاً براساس قانون مزبور به دانشگاه  اين. گونه تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارند تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود افرادي كه هيچ –2تبصره 
  .باشند حضوري نيز تابع شرايط و ضوابط مربوط مي هاي نيمه ضمناً مشمولين دوره. محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد

هاي تحصـيلي ويـژه فرهنگيـان رسـمي و پيمـاني       شوند مجاز به انتخاب رشته التحصيل مي فارغ 31/6/1393دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  -14
  .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"التحصيل نشده باشند، قبولي آنان  فارغ 31/6/1393ليكن افرادي كه به هر دليل تا تاريخ . باشند مي

  : نكات مهم* 
  .نياز دانشگاهي و يا جبراني خواهند بود كليه پذيرفتگان ملزم به گذراندن دروس پيش -1
 .امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در حد امكانات موجود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد -2

 .گيرد يت دبير شهيد رجائي تهران، به پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق نميهاي دانشگاه ترب با توجه به محدوديت -تبصره
  .باشد اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي -3
هـاي مربـوط بـه محـل      محـل  تهران مجاز به انتخاب كـد رشـته  ها و مراكز آموزشي تابعه دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  كاركنان پرديس -4

 .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"درصورت انتخاب و پذيرش نهايي، قبولي آنان در آزمون . باشند اشتغال خود نمي
حضوري در آمـوزش و پـرورش ايجـاد     يمههاي ن آموختگان داوطلبان آزاد دوره گونه حقي براي استخدام دانش تحصيل در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، هيچ -5

  .كند نمي
هـاي شـبانه دانشـگاه     شـهريه تحصـيلي دوره  % 60حضوري، ملزم بـه پرداخـت    هاي نيمه هاي دوره نامه حضوري، مطابق آيين هاي نيمه كليه پذيرفته شدگان دوره -6

  .باشند مي
  .باشد كتول فاقد خوابگاه دولتي ميدانشگاه گلستان در گرگان و علي آباد  :گرگان ـ دانشگاه گلستان* 
 -دانشـگاه گنبـد كـاووس     –انتهـاي بلـوار بصـيرت     –شـهيد فالحـي  خيابـان  –گنبـد كـاووس    :نشـاني  . باشد اين دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه مي  :دانشگاه گنبد* 

  www.gonbad.ac.ir : نشاني اينترنتي -  0172-2224060:دورنگار - 0172-2225021-3:تلفن  - 163: پستي صندوق
كسـب   براي .جديد الورود مقدور نمي باشد واگذاري خوابگاه به دانشجويان 1393-94باتوجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي  :رشت ـ  دانشگاه گيالن* 

  .نماييد اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه
آبـاد   كيلومتري شهر پـارس  15در  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان -2.  باشد فاقد امكانات خوابگاهي مياين دانشگاه  -1 :اردبيل ـ  دانشگاه محقق اردبيلي* 

شماره  -4.  باشد خوابگاهي مي كيلومتري شهر مشگين شهر واقع است و فاقد امكانات 4دانشكده كشاورزي مشگين شهر در -3.  باشد قرار دارد و فاقد امكانات خوابگاهي مي
  www.uma.ac.ir : آدرس اينترنتي  - 0451-5512081 -90  :تلفن

  www.maragheh.ac.ir:  نشاني اينترنتي - 0421 - 2276068: تلفن.  باشد كليه دانشجويان مياين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي :مراغهدانشگاه * 
  .ظرفيت خوابگاه دولتي، خوابگاه ها بصورت خودگردان مي باشندبه علت عدم وجود   :قوچان -هاي نوين  مهندسي فناوريدانشگاه * 
  .ها در شهرستان هريس برگزار خواهد شد كليه كالس -2 .  باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1  :اسالمي ـ تبريز دانشگاه هنر* 
  0342-4202029: نتلف. آموزش عالي زرندمجتمع  -جاده سرباغ 4كيلومتر  -زرند -استان كرمان : نشاني   :جتمع آموزش عالي زرندم* 
  05485230098  :تلفن -جنب فرمانداري  -بلوار پاسداران  -شهرستان سراوان -استان سيستان و بلوچستان :نشاني :جتمع آموزش عالي سراوانم* 
طور مسـتقيم زيـر نظـر مركـز      خودگردان بوده كه به به صورت خوايگاه مركز آموزش عالي شهرضا :)ويژه برادران( شهرضاشهيد مدرس ـ  ركز آموزش عالي م* 

سـايت مركـز    اطالعـات بيشـتر بـه وب   براي كسب  توانند داوطلبان مي. باشد استفاده با دانشجويان دوره روزانه جديدالورود مي اولويتهمچنين  .گردد آموزش عالي اداره مي
  .نمايندمراجعه  shahreza.ac.irنشاني آموزش عالي شهرضا به 

مركـز   -فيروزآباد  -فارساستان : نشاني. دارداين مركز فاقد خوابگاه دولتي بوده و براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود   :آباد ركز آموزش عالي فيروزم* 
    http://fabad-ihe.ac.ir:  وبسايت  - 07126234835: تلفن -آموزش عالي فيروزآباد

جهت رفاه حال دانشجويان اين مركـز   -2. زير نظر دانشگاه مي باشد) مناسببا شهريه(مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگردان -1 :ركز آموزش عالي كاشمرم* 
 . باشـد  ميهاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم  دانشجويي با قيمت دانشگاه داراي سلف سرويس -3. باشد ها و بالعكس مي رايگان از دانشگاه به محل خوابگاه داراي سرويس

  05328266410 :تلفن 6و4بين مطهري  ،بلوار شهيد مطهري ،كاشمر :نشاني  - www.ihekashmar.ac.ir : دانشگاهسايت  نشاني
مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي هيچ تعهدي نسبت  :گردشگري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي * 

   .ندارد محترم پذيرفتگانبه تامين خوابگاه 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 63 صفحه

  ها و مؤسسات آموزش عالي بط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهط و ضواشراي
  .پذيرد ها به روش متمركز انجام مي گزينش دانشجو در كليه رشته -1 :شرايط عمومي) الف  :ركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشورم* 

بـديهي اسـت   . هاي خصوصي خـودگردان معرفـي خواهنـد شـد     شدگان متقاضي براي استفاده از خوابگاه لذا پذيرفته. باشد نمياين مركز داراي امكانات خوابگاهي كافي  -2
  .شدگان خواهد بود هاي مربوط، به عهده پذيرفته پرداخت هزينه

امـور   تأييديه متقاضيان بايد داراي صالحيت پزشكي مورد هاي تحصيلي هوانوردي و لزوم اطمينان كامل از سالمت جسمي و رواني كل نظر به حساسيت و اهميت رشته -3
  .باشد شدگان مي هاي مربوط، به عهده پذيرفته بديهي است پرداخت هزينه. پزشكي اداره استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري باشند

  : يشرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته الكترونيك هواپيماي) ب
 هاي تحصيلي كارداني الكترونيك هواپيمايي، كارداني اويونيك هواپيما و كارداني مخابرات هواپيمايي، مجاز به شركت در اين رشته امتحاني التحصيالن كارداني رشته فارغ ـ 

  .باشند مي
  : هواپيمايي مخابراتشرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ) ج
  .باشند هاي تحصيلي كارداني الكترونيك هواپيمايي و كارداني مخابرات هواپيمايي مجاز به شركت در اين رشته مي التحصيالن رشته فارغ -  
  :شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته تعمير و نگهداري هواپيما) د

  . باشند التحصيالن كارداني رشته تعمير و نگهداري هواپيما، مجاز به شركت در اين رشته امتحاني مي ـ فارغ
  :شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مراقبت پرواز) ه
  .باشد تحصيلي كارداني مجاز به شركت در آزمون اين رشته، كارداني مراقبت پرواز مي  رشته -1
نـام در   بديهي است در صورت كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي ثبت. باشد هاي دولتي بالمانع مي ها و يا شركت نام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي سازمان ثبت -2

اين دسته از پذيرفتگان متعهـد بـه انجـام    . باشد مي هاي ذيربط براي ادامه تحصيل پذيرفتگان، الزامي مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور، موافقت دستگاه
دانـد   ضمناً دستگاه ذيربط مختار است تا بر مبناي شرايط علمي و تجربي كه خود صالح مي. خدمت در دستگاه متبوع خود به مدت دو برابر زمان تحصيل خواهند بود

  .شدگان مصاحبه بعمل آورد از معرفي
  .پذيرد دانشجو مي »مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور« منحصراً 212و  205، 201هاي  در كد رشته :تذكر مهم* 

 :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در برخي دانشگاهاختصاصي پذيرش دانشجو شرايط و ضوابط ) 4

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي  -1 :مشهد ـ  وابسته به آستان قدس رضوي -)ع(امام رضا المللي غيرانتفاعي بيندانشگاه * 

 هاي مرتبط بـا دانشـگاه   محيطر و رعايت كامل اصول عفاف د) ترجيحاً چادر براي خواهران(به ويژه حجاب اسالمي رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي  -2. اسالمي ايران جمهوري
 -4 .نام تعهد مكتوب در خصوص رعايـت مفـاد فـوق اخـذ خواهـد گرديـد       براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره-3. براي دختران و پسران

دانشجوياني كه در طول سال  -6 .نيمسال بعد معاف خواهند بود درصد شهريه ثابت 50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(رشته در هر سالر دانشجويان رتبه اول تا سوم ه
 -5 .از دريافـت جـايزه ويـژه برخـوردار خواهنـد شـد       ،كسـب نماينـد   تـا سـوم را   سسات علمي كشور شركت و مقام اولؤها و م مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه تحصيلي در دانشگاه در

دانشـجويان   -6 .از تخفيف شهريه برخوردار خواهنـد شـد  ) ع(امام رضا المللي نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه دانشجويان ممتاز و حافظين
اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت علـوم، تحقيقـات و       -7. توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نماينـد  مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي دختر و غير بومي واجد شرايط

 ســايت دانشــگاه 051 – 39415161و  051-38448620-25تلفــن   -خيابــان اســرار ،خيابــان دانشــگاهد، مشــه: دانشــگاه ســازمان مركــزي نشــاني*  .فنــاوري بــه دانــش آموختگــان
www.imamreza.ac.ir    *051-39415161تلفن  -  19و  17، بين كوهسنگي كوهسنگيخيابان د، مشه: )خواهران(پرديس رضوان نشاني  

دانشگاه بـا توجـه بـه داشـتن      -2. اسالمي ايران جمهورياعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي -1   :ـ چابهار چابهاردانشگاه غيرانتفاعي * 
طلباني كه داو -3. و پسران به صورت مستقل اقدام خواهد نمود استاندارد در محدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و

لين اوخت شهريه ثابت داپراز پذيرفته شوند ب و نتخاه را انشگادا يناتحصيل ي شته هاو ر) سنجشن مازهساــ طلب به داوشدم عالل امعد(اشد يا بيشتر بو  19 نهاكـارداني آ كتبي ل معد
صد شهريه ثابت در 30و  60،50از به ترتيب كسـب نماينـد   ) تحصيليل نيمسا دوشامل (ل هر سادر ته ــ شم رتا سواول تبه كه در طول تحصيل رطلباني داو -4. دبو هنداخوف معال نيمسا
كسب م را تا سوم اول مقاو شركت ر علمي كشوت موسساو ها هنشگاداشي ورزيا  وعلمي ت مسابقاه درنشگادر داتحصيلي ل سال طودر طلباني كه داو -5. دهند بواخوف معا بعدل نيمسا

 چابهـار از لمللي ابين ه نشگان داخشاي درهاادستعدانامه ه شيوس سااتحصيل برل دوران طو آن درحافظين قرز واــ طلباني ممتداو -6 .دـد شـهناخوردار وـبرخه يژه ويافت جايزدر ازنمايند 
بـاني  داوطل -8. درصد از شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند شد50يا بيشتر باشد از پرداخت  و 18داوطلبان بومي استان كه معدل كارداني آنها  -7. هند شداخوردار تخفيف شهريه برخو

داوطلبـان ايرانـي رتبـه     براي -9 .نموداند از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد كه مدل المپياد در رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين المللي كسب
وزارت سمي رنشنامه ي داعطاا -10 .شد آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره مند خواهند دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه پس از انتخاب اين) به باال ايران  18(الف خارج از كشور 

 - 4444303–تلفـن   -تـراس بهشـت    –صنعتي  – منطقه آزاد تجاري ،چابهار ،سيستان و بلوچستان :آدرس دانشگاه بين المللي چابهار -11. نموختگاآنش دابه وري فنات و تحقيقام، علو
  9971773711 :كد پستي www.iuc.ac.ir :ينترنتيانشاني  - 0545كد شهرستان  – 4444300-فكس  - 4112307

درپايـان هرسـال    -2. گيـرد  انجـام مـي   صورت غيرحضوري هوب khayyam.ac.ir شدگان ازطريق مراجعه به وبگاه ثبت نام پذيرفته -1: مشهد ـغيرانتفاعي خيام  دانشگاه* 
دانشــجويان  خوابگــاه بــراي كليــه تــأمين -3.   شــد خواهنــد ، مشــمول تخفيــف شــهريه بــراي ســال بعــددانشــگاه امنــاء هيــأتتحصــيلي دانشــجويان رتبــه اول براســاس مصــوبات 

 برخوردارخواهنـد  مزاياي بيمه حـوادث  كليه دانشجويان از-6.   شوند برخوردار وام شهريه توانند از مي دانشجويان -4.   نفر 500باظرفيت  دانشگاههاي متعلق به  درخوابگاه)بااخذهزينه(دختر
  05116640233-05116635777-05116621777:تلفن  -  1فالحي -شكرلشهرك  -قاسم آباد -مشهد:نشاني     .شد
معرفي شدگان بايد در مراحـل مصـاحبه و حسـب    بوده و »شرايط خاص«پذيرش دانشجو در اين دانشگاه براي كليه رشته ها به روش -1 :تهران ـغيرانتفاعي سوره   دانشگاه* 

. تامين خوابگاه نـدارد دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال  -3  .پذيرش نهايي منوط به تائيد گزينش سازمان تبليغات اسالمي خواهد بود -2 .مورد در آزمون عملي رشته ذيربط شركت نمايند
صورت انتقال و يا انصرافي دانشجو موظف است كليه شهريه خـود را   در -5. كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد كليه هزينه هاي مصرفي -4

گروه آموزشي مربوط موظف به گذراندن واحدهاي پيش نيـاز خواهنـد    پذيرفتگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص -6 .تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد ،علوم مطابق با ضوابط وزارت
بـين   ،زاديخيابـان آ  ،تهـران  :نشـاني  -8 .بسيجان فعال در اولويت مي باشند حافظان قرآن كريم و همچنين،فرزندان آزادگان ،%40فرزندان جانبازان باالي  ،شاهد پذيرش فرزندان -7. بود

     ir.ac.soore.www: سايتنشاني  021-66354245-6 :تلفن .398پالك  ،نبش كوچه كامياران ،آذربايجان خوش و
دانشجويان  -2.و اين دانشگاه را رعايت نمايد تحقيقات وفناوري ،دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم -1 :آملـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  * 

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي تأمين خوابگـاه   -3.  بود تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال
.  دانشگاه داراي رستوران خواهران و برادران و بوفه دانشـجويي مـي باشـد    اين -4.  قع در دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را به عمل خواهد آورددانشجو وا ندارد ولي دفتر تهيه مسكن

 www.shomal.ac.ir :اه بـه نشـاني  سايت اينترنتي دانشگ داوطلبان براي كسب اطالعات بيشترمي توانند به -6.  تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد دراولين نيمسال -5
  011 -44203755:  دورنگار -  011-44203710-13تلفن: تلفن 731:صندوق پستي) ع(،سه راهي امامزاده عبداهللا )تهران-آمل(جاده هراز5آمل،كيلومتر :نشاني  .مراجعه نمايند

هاي زننده براي  پوشش ها و اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباسرعايت كامل شئونات -1  :اصفهان ـاشرفي اصفهاني   غيرانتفاعي شهيد دانشگاه* 
به دانشجويان نيازمند در  دانشگاهاين  -3. برتر همواره با مانتو و مقنعه اسالمي براي خواهران دانشجو كامالً الزامي است استفاده از چادر به عنوان حجاب -2  .تمام دانشجويان الزامي است

خوابگاه  -4. نمايد اجاره مسكن پرداخت مي هاي كمك هزينه نمايد و به تعدادي از دانشجويان نيز وام فناوري وام تحصيلي پرداخت مي رت تامين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات وصو
ها براي نيمسال اول و دوم  الورود در خوابگاه جديد ان دانشجويان دختر غيربومياسك. گرديده است تأمينخودگردان و از طريق بخش خصوصي  براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور

   .شـود  دهي به دانشجويان در نظـر گرفتـه مـي    سرويس برايهاي اياب و ذهاب  امكانات الزم سرويس تأمينصورت  باشد و در هاي غذاخوري مي سالن داراي دانشگاهاين  -5. ضروري است
  0311-6502820-4 :تلفن -بلوار قائم جنوبي  -شهر سپاهان -اصفهان  :نشاني

دانشجو موظف است  -2. است رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي -1  :اصفهان بهائي ـدانشگاه غيرانتفاعي شيخ * 
دانشـجويان بـراي    -4. خواهنـد بـود   دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخـوردار  -3. فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد تحقيقات و ،كليه مقررات و آئين نامه هاي مصوب وزارت علوم

اف، دانشجو موظف درصورت انصر -5. نمايند استفاده) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه(تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجوئي صندوق رفاه
 :كـد پسـتي   - نبش خيابان فرشته -بلوار بهشت -شهر بهارستان –اصفهان  :دانشگاه نشاني. وزارت علوم،تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط

   WWW.SHBU.AC.IR :آدرس اينترنتي 6816767: دورنگار - 6816760-6 :شماره تلفن 81431-53784
داراي  دانشـگاه اين  -2.  خواهند شد امنا مشمول تخفيف شهريه هيأتدانشجويان رتبه اول در هر رشته بر اساس مصوبات  -1   :مشهد ـسجاد  صنعتي غيرانتفاعي  دانشگاه* 

در امـر اسـكان سـاير     دانشگاه ستاد اسكان -3. هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد خالي آن براي ورودي هاي كه ظرفيتمي باشد ) نفر200با ظرفيت (خوابگاه براي خواهران 
 051 - 36029000 :تلفن 91881-48848كد پستي  -سجاد  دانشگاه غير انتفاعي صنعتي -  62آل احمد ـ جالل آل احمد  بلوار جالل -مشهد : نشاني   .دانشجويان همكاري خواهد نمود

  www.sadjad.ac.ir:  نشاني اينترنتي -  051 - 36029110:  نمابر  - 
همچنـين امـور   .مـي باشـد   )به تعـداد محـدود  ( براي دانشجويان دختر غير بومي داراي خوابگاه استيجاري دانشگاه -1  :نور ـ) ره(عالمه محدث نوريدانشگاه غيرانتفاعي * 

دانشجويان براي پرداخت -4.مزاياي بيمه دانشجويي برخوردارخواهند بود دانشجويان از-3.مسكن استيجاري در سطح شهر را ارائه مي دهدمشاوره هاي الزم جهت تهيه  دانشجويي موسسه
خيابان شيخ فضل   - شهرستان نور  - مازندران :نشاني. استفاده نمايند )در صورت تامين بودجه(وزارت علوم،تحقيقات و فناوريدانشجويان شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه 

نشـاني   - 0122 - 6210490 :دورنگـار  - 0122- 6211860-4 :تلفـن  - 59558-46418 :كدپسـتي  - 451-46415 :صـندوق پسـتي    - جاده نور به چمستان ابتداي محور  - نوري... ا
  www.mohaddes.ac.ir : اينترنتي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 64 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
دانشگاه علم و فرهنـگ شـرايط    1393هاي كارشناسي ناپيوسته آزمون سراسري سال  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دوره :غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران دانشگاه * 

ملتـزم بـه    -3. جمهوري اسالمي ايـران  متعهد به اصول و مباني نظام -2. رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران معتقد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان -1: عمومي
به منظور حفظ سـالمت  : تذكر مهم. دانشگاه و شئون اخالقي و اسالمي در محيط) خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران حجاب كامل اسالمي براي(رعايت كامل ضوابط پوشش 

بديهي است در صورت عدم احراز شرايط . * شود به طور كامل اجرا مي -به ويژه در حوزه حجاب و عفاف  –و مقررات آموزشي و انضباطي  علمي، اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين
 به منظـور توانمندسـازي و مهـارت افزايـي پذيرفتـه شـدگان       با عنايت به مصوبات دانشگاه -1: شرايط اختصاصي. نام به عمل نخواهد آمد دانشگاه ثبت شدگان، از آنان در اين الزم پذيرفته

دوران تحصيل عالوه بر واحد هاي مصوب رشته، موظف بـه گذرانـدن    كليه پذيرفته شدگان در طي ،به سزايي در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دارد فرهنگ كه تأثير -دانشگاه علم و
در هـر نيمسـال   ( به رشته تحصيلي و براساس آزمـون تعيـين سـطح    باتوجه)نسه اين دوره ها شامل دو واحد جبراني يكي از دروس زبان انگليسي، عربي يا فرا .دوره هاي خاص مي باشند

بديهي اسـت در پايـان دوره مـدرك معتبـر از سـوي      . تحصيلي مي باشد مديريت خانواده و آشنايي با حداقل دو نرم افزار كاربردي و مرتبط با رشته -دو واحد ،تحصيلي، دو واحد كارآفريني
. اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهـد گرفـت   بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان ممتاز و رتبه -2. واهد شدصادر خ دانشگاه علم و فرهنگ

وام ازدواج، وام هاي (ض الحسنه دانشجويان ايران نيز از تسهيالت صندوق قر فناوري و -دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و دانشجويان اين -3
مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عـالي مقـام    به دانشجوياني كه در -4. در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد) و اضطراري عادي، ضروري

 دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با -5. ابط و مقررات تعلق خواهد گرفتسوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضو هاي اول تا
 ايـن دانشـگاه   -6. تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويـت برخـوردار خواهنـد بـود     پژوهشكده ها، پژوهشگاه ها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از

: پسـتي  صندوق. ، خيابان بهار)پارك(اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد قموشي تهران بلوار شهيد اشرفي: آدرس دانشگاه. هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد
  شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، خيابان درختي، خيابان شهيد: هنر و معماري دانشگاه آدرس دانشكده www.usc.ac.ir :نشاني اينترنتي 021–44238171–5: تلفن 871-13145

 براساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه به -1غيرانتفاعي غيردولتي علم و فرهنگ شعبه همدان   021–22350808–9: تلفن. 20پالك  –) گلستان يكم(ثقفي	شرايط اختصاصي دانشگاه
تحقيقات و  دانشجويان اين دانشگاه ه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم -2. گرفت ل تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهددانشجويان ممتاز و رتبه او

كاشـاني  ...بلـوار آيـت ا   همدان چهارراه خواجه رشـيد  –آدرس  -4. هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد اين دانشگاه -3. فناوري در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد
دانشگاه علم و فرهنگ  93-94شرايط عمومي و اختصاصي اين واحد جهت پذيرش دانشجو در سال تحصيلي  2533521 -22 :تلفن 3198 – 65165 :كوچه جهاددانشگاهي صندوق پستي

خوابگاه براي دانشـجويان بـه    – 2 0درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا  20نامه از تخفيف ¬ي طبق آيينتحصيل هاي اول تا سوم در هر سال دانشجويان رتبه – 1شعبه كاشمر 
دانشجويان با اخذ هزينه پيش بينـي   در اين شعبه سرويس رفت و آمد جهت – 3 0براساس اولويت و ظرفيت واگذار خواهد شد صورت استيجاري و پرداخت هزينه توسط خود دانشجويان و

وام دانشجويي مطابق بودجه صندوق  – 6. باشد¬مي ها موجود¬براي آقايان و خانم) نهار ( سلف سرويس و غذاي گرم  ،بوفه – 5. ندارد اين شعبه برنامه انتقال و مهماني – 4. شده است
 0532-8250800 -3لفـن  ت شرايط و ضـوابط اختصاصـي    9671697714صندوق پستي  ،روبروي پمپ بنزين ،)ع(ي بلوار سيد مرتض ،كاشمر ،رضوي خراسان :نشاني - 7رفاه دانشجويان 

تعلـق   دانشگاه به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شـهريه  براساس مصوبه هيأت امناي -1دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي علم و فرهنگ شعبه رشت 
ضوابط و  ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -2. د گرفتخواه

   .، ساختمان كوشيار179رشت، گلسار، بلوار گيالن، خيايان  :آدرس -4. خوابگاه ندارد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين -3. مقررات تعلق خواهد گرفت
   0131 – 7221861 – 7222845 :تلفن    41667 – 45886 :كدپستي

زبانهاي خارجي، نـرم   :هاي تخصصي بازار كار، دورهدر راستاي توانمند سازي و تسهيل ورود فارغ التحصيالن دانشگاه علم و هنر يزد به  :هنر ـ يزد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و* 
. مصوب تمامي رشته ها، توسط اساتيد مجرب ارايه خواهد شد هاي كسب و كار و مديريت خانواده در طول دوره تحصيل عالوه بر واحدهاي درسي مهارت افزارهاي مرتبط با رشته تحصيلي،

  0351-8264080-89: ماسشماره ت www.sau.ac.ir : دانشگاه علم و هنر يزد وب سايت يزد بلوار دانشجو:آدرس
 .باشـند   عملـي داشـته   التـزام   داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصـل واليـت فقيـه، اعتقـاد و     -1 :اصفهانـ  و عترت رف قرآنغيرانتفاعي معا اهگدانش* 

با توجه بـه   -3. كليه دانشجويان الزامي است ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي نامه مقررات، آئين باشد و رعايت  بصورت مجزا مي محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران -2
مانتو و شلوار بلند با رنگ تيـره،كفش سـاده بـا رنـگ تيـره و       چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل،(، استفاده از حجاب برتر»كارآمد براي تبليغ دين تربيت نيروهاي«هدف اين دانشگاه در 

داوطلبـان  -4. يا ادامه تحصيل آنان در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمـد  براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت نام) هرگونه آرايش مچنين عدم استفاده ازه
. گردد ضمناً كالسهاي برادران معموالً در اواخر هفته و بعدازظهرها تشكيل مي. باشند مي رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباسهاي مروج فرهنگ بيگانه برادر موظف به

دانشگاه  نياز تعيين شده توسط ضمناً كليه دانشجويان موظفند دروس پيش. نمايد عالي موافقت نمي اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش -5
فناوري و از بين  دستاوردهاي علمي دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و پـذيـرش دانـشجـو در اين دانشگاه بر اساس آخرين تجربيات و -6. نندرا بگذرا

دارابودن قدرت تكلم، بينـائي و   بان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني،كليه داوطل-7. شود يك حوزوي انجام مي هاي مقطع كارداني يا دارندگان مدرك سطح التحصيالن كليه رشته فارغ
ناپيوسـته مـورد تأييـد     رسمي كارشناسي التحصيالن اين دانشگاه، مدرك به فارغ -8. مانع انجام وظيفه معلمي گردد، نداشته باشند شنوائي كامل برخوردار بوده و هيچگونه ضايعه عضوي كه

گيـرد و در صـورت    وابسته، تخفيف در نظر مـي  در شهريه) چهل درصد( ٪40اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط تاسقف  -9.   شود فنّاوري اعطا ميوزارت علوم، تحقيقات و 
نفـرات اول   -10. دانشـجويي خواهنـد بـود    همچنين كليه دانشـجويان تحـت پوشـش بيمـه حـوادث     . شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت تخصيص وام دانشجوئي به دانشجويان حائز

 .تواننـد ادامـه تحصـيل دهنـد     دانشـگاه مـي   ارشـد همـين   در مقطع كارشناسـي » بدون آزمون«طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  ناپيوسته اين دانشگاه التحصيل كارشناسي فارغ
داوطلباني كه واجد شـرايط و ضـوابط فـوق     -12. نمايند توانند از يك وعده غذاي دانشجوئي استفاده و دانشجويان مي استفاده نموده) استيجاري منزل(دانشجويان غيربومي از خوابگاه  -11
ه مسئوليتي را و در صورت منع از تحصيل، اين دانشگاه هيچگون هاي اين دانشگاه خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده رشته باشند الزم است از انتخاب نمي

دانشـگاه   -ابتداي خيابـان شـهيدان غربـي     -بزرگراه شهيد خرازي -اصفهان  توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي .بعهده نخواهد گرفت
   .تماس حاصل نمائيد) 108الي  105داخلي ( 03113372020  تلفن شماره مراجعه يا با www.icqt.ac.ir و پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني) ع(عترت معارف قرآن و

 بـه وب سـايت مؤسسـه    جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر     -2. خوابگـاه خـودگردان ويـژه خـواهران مـي باشـد       3مؤسسـه داراي   -1 :شـيراز  ـمؤسسه غيرانتفاعي آپادانا  * 
www.apadana.ac.ir  8321444 - 8422788 :تلفن 71858-84891: كدپستي -كوچه سوم -انتهاي خيابان شهيد شيخي -همت جنوبي خيابان -شيراز : نشاني . مراجعه نماييد 

  0711-8425060: نمابر  -   0711 -
 :تلفـن  - 65 پـالك  - 3ياس -خيابان ياس -خيابان گلريز جنوبي  - 2سجاد -بلوار سجاد -مشهد  :نشاني  :)ويژه خواهران( مشهد ـ آرمان رضويمؤسسه غيرانتفاعي * 

   Armanrazavi.ir :   نشاني سايت 05117611806: تلفكس - 05117615289
در صد شهريه ثابـت برخـوردار    20و  30 ،50 دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف ،دانشجويان رتبه اول -1  :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  * 

اين موسسه تالش خواهد كرد همـه   -3.  تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت ،شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم به دانشجويان واجد شرايط وام كمك -2 .خواهند شد
استخر و همچنـين داراي سـلف سـرويس و     سالن ،الن ورزشياين موسسه داراي س -4. هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود دانشجويان را در خوابگاههاي خود گردان اسكان دهد و

 -اروميـه  : نشـاني  .شهريه تعلق خواهد گرفت به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف -6  .از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان -5 .  بوفه دانشجويي و كتابخانه مي باشد
:  نشـاني اينترنتـي   - 04413839350: دورنگـار  - 04413828351-04413827771-3827171-0441 :تلفـن  - 201شـماره   -سروبـروي مجتمـع فرهنگـي شـم     -بلـوار شـهيد بـاهنر    

www.uca.ac.ir  
تـا   50از  ورزشي،علمي و فرهنگـي و هنـري   تخفيف ويژه براي قهرمانان -2. دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان معرفي خواهند شد -1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي آفاق  * 
واجـد شـرايط براسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه        بـه دانشـجويان  -4. درصد 20و  50،30ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب  تخفيف در شهريه -3درصد در شهريه ثابت  100

 :نمـابر  - 0441-2259590-1و   2225459 :تلفـن . سسه آمـوزش عـالي آفـاق   خيابان شهيد دستغيب، كوي اورژانس، ساختمان اداري مو اروميه: نشاني . دانشجويي وام تعلق خواهدگرفت
  http://afagh.ac.ir :اينترنتي نشاني  - 57147 -93361 : كدپستي  - 57155-1915: صندوق پستي - 2259590-0441

ـ فآمؤسسه غيرانتفاعي *  المپياد و اسـتعداد هـاي درخشـان از      پذيرفته شدگان -2.  باشد برادران مياين موسسه داراي خوابگاه خود گردان براي خواهران و  -1 :بروجرد  رينش 
از تخفيف ويژه شهريه برخوردار  خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران -4.  نيمسال از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز در هر -3.  باشند پرداخت شهريه معاف مي

-4468255 :تلفـن   -  593 صـندوق پسـتي    -كـوي وليعصـر   -اسالم آبـاد شـمالي   -جاده كمربندي  -بروجرد :نشاني -6.  گيرد مي دانشجويان با شرايط الزم وام تعلقبه  -5.  باشند مي
  www.afarinesh.ac.ir:  اينترنتي نشاني  - 0662-4468380دورنگار  - 4468397-0662

امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شـهريه ارائـه   بر اساس ضوابط و مصوبات هيئت) رتبه هاي اول تا سوم هر رشته(به دانشجويان ممتاز -1 :آمل ـمؤسسه غيرانتفاعي آمل  * 
دفتر تهيه  -3. قوانين موسسه برخوردار خواهند شد شهريه طبقمدت تحصيل حائز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف  دانشجوياني كه در طول -2 . خواهد شد

 :تلفـن  - 20پـالك   -خيابـان فيـاض بخـش     -بلوار طالـب آملـي    - آمل -مازندران  :نشاني . عمل خواهد آورد هزمينه تهيه خوابگاه همكاري الزم را ب مسكن دانشجو واقع در موسسه در
  amol.ac.ir  : وبسايت – 01212229764 :نمابر  - 01212152691

موجود موسسه مانند بسياري از دانشگاههاي كشور پاسخگوي نيـاز همـه    با توجه به اينكه امكانات خوابگاهي:شرايط واگذاري خوابگاه  :تنكابن ـمؤسسه غيرانتفاعي آيندگان  * 
: نشـاني .  اولويت براي دانشجويان غيـر بـومي خوابگـاه واگـذار خواهـد نمـود       محدود و با حفظ به كليه دانشجويان دختر بصورت 93نمي باشد در همين راستا از سال  متقاضيان خوابگاهي

     4الي  01924288851:تلفن -جنب سالن ورزشي -كوچه شهيدان حيدري  -خيابان فردوسي غربي  -تنكابن  -مازندران 
ح علمي و مهارت دانشجويان موسسه ابرار در هر ترم دو واحد جبراني از دروس زبان انگليسـي  به منظور ارتقاي سط -1 :)ويژه خواهران( تهرانـ   مؤسسه غيرانتفاعي ابرار* 

دانشجويان رتبه اول و دوم در -2. دهد و مدرك معتبر زبان انگليسي به دانشجويان داده خواهد شد و دروس اختصاصي با تائيد شوراي آموزشي تخصصي گروه مربوطه به دانشجويان ارائه مي
دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم و      -3. از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 18ل تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي هر نيمسا

بـه  -4. در صورت تخصيص اعتبار، برخـوردار خواهنـد شـد   ) طراريهاي عادي، ضروري و اض وام ازدواج، و وام(الحسنه دانشجويان ايران تحفيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضـوابط و مقـررات تعلـق خواهـد      عالي مقام ها و موسسات آموزش دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه

تواند دانشجويان را به خوابگاه مورد تائيد  اين موسسه مي-6. مند خواهند شد نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره تاييديه از بنياد شهيد مطابق آئين فرزندان شاهد و جانبازان با ارائه-5. گرفت
  . وزارت علوم معرفي نمايد و بر مديريت خوابگاه نظارت نمايد

   ir.ac.Abrarنشاني اينترنتي   77162544نمابر    - 77165917 -77165921 تلفن 466متري نارمك و چهارراه خاقاني پالك30خيابان دماوند، بين  -تهران :نشاني
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 65 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
  0571 – 2242241 :تلفن  - جنب مخابرات -ميدان فرمانداري -سبزوار  -خراسان رضوي: نشاني   :سبزوار ـ مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين* 
  05812231737-39:تماس شماره -روبروي بانك كشاورزي  -3بلوار طالقاني نبش طالقاني -قوچان -خراسان رضوي :نشاني قوچان ـمؤسسه غيرانتفاعي اترك * 
از طرف متقاضيان براي تهيـه   موسسه در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولي در صورت درخواست دسته جمعي و تقبل هزينه -1 :ابهرـ  مؤسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري* 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان  جنب كانون-متري پرديس 18خيابان -بلوار طالقاني جنوبي-شهرستان ابهر-استان زنجان-آدرس -2. همكاري خواهد نمود )فقط براي خواهران( خوابگاه
  024-35240920:دورنگار024-35240923-5:تلفن
از تخفيـف در   ،دانشـجويان ممتـاز   -2. شـوند  برخوردار مـي  از تخفيف در شهريه نيمسال اول ،با ارائه گواهي معتبر ،حافظان و قاريان قرآن-1 :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي اجتهاد  * 

محيط آموزشي خواهران  -5    .اهر الزامي استبراي دانشجويان خو) چادر(استفاده از حجاب برتر  -4  .رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است -3   .شوند شهريه برخوردار مي
 ،به داوطلبان محتـرم  ،در خصوص انتخاب رشته هاي موسسه -7.  ي آموزش عالي اجتهاد موجود است اطالعات تفصيلي رشته ها در سايت مؤسسه -6. شده است كامالً تفكيك ،و برادران

 -37749200: تلفـن  - 37135-1173 :صندوق پسـتي  -14پالك  ،)شهيد پروان( 2كوچه  -جنب فضاي سبز -10معلم  - معلمخيابان  -قم : نشاني. گردد مي مشاوره تحصيلي تلفني ارائه
  www.ijtihad.ac.irنشاني اينترنتي   -  025 -37749201: دورنگار -  025
درصد شهريه ثابت در نيمسال بعد معاف خواهنـد  50و  75 ،100رتبه اول تا سوم در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از دانشجويان -1 :رشتـ مؤسسه غيرانتفاعي احرار  * 
 -ار پروفسور سميعي بلو -بلوار الكان  -فلكه گاز  -رشت  -گيالن : نشاني .خودگردان به صورت محدود و با پرداخت هزينه مربوط فراهم خواهد شد براي دانشجويان دختر خوابگاه -2 .شد

  www.ahrar.ac.ir : سايت نشاني وب 0131-4224256 :نمابر - 0131-4224372-3:تلفن -) ره(ابتداي شهرك سيداحمدخميني  -بعدازكارخانه ايران برك
شـهريه ثابـت   % 25و % 50 ،%100 كسب كنند بـه ترتيـب  در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را  -1  :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  * 

بـه دانشـجويان    -4. خواهـد داشـت   اين موسسه همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسـر را  -3. تعلق مي گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام -2. تخفيف داده مي شود
دانشـجويان از بيمـه حـوادث برخـوردار      -6. و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثـارگران  شهيدهمكاري با بنياد  -5. غذاي يارانه اي داده مي شود

% 25و % 50 ،%100تيـب  كسـب نماينـد بـه تر    رتبه هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني را.. .مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و به دانشجوياني كه در رشته هاي -7. خواهند شد
  0151  - 2133942-49تلفن  -روبروي هنرستان فيروزيان  -اسالمي  ساري بلوار فرح آباد نرسيده به دانشگاه آزاد: آدرس -8. شهريه ثابت تخفيف داده مي شود

  02324257261-7: تلفن  .بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار  - تهران به مشهد ي جادهلضلع شما ،گرمسار ،استان سمنان: نشاني :گرمسار ـ مؤسسه غيرانتفاعي اديبان* 
  0411-6377115: نمابر      0411 -6377116 :تلفن - المللي تبريز نمايشگاه بين -جاده تهران 3كيلومتر  -تبريز: نشاني :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي ارس * 
درصد شهريه ثابت نيمسال  25، 50، 100پذيرفتگان به ترتيب  اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال، با توجه به تعدادبه دانشجويان رتبه ي -1  :شيراز ارم ـمؤسسه غيرانتفاعي * 

شهريه ي ثابـت  درصد  50آزمون ورودي همان رشته و سهميه باشد،  به تمامي پذيرفتگاني كه رتبه آنها كمتر از ده درصد رتبه ي آخرين فرد پذيرفته شده در -2. بعد تخفيف داده مي شود
كـد   .ابتداي بلوار چمران خيابـان شـهيد مختـاري   -شيراز: نشاني.  دارد موسسه امكان واگذاري خوابگاه خود گردان با نظارت موسسه به متقاضيان را -3. مي شود نيمسال اول تخفيف داده

  www.eram-shiraz.ac.ir نشاني اينترنتي 0711-6465387: دورنگار 6465378-80: تلفن 7194774475پستي 
هاي خـودگردان تحـت    دانشجويان به خوابگاه معرفي -2 ، تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در نيمسال بعد -1 :خرمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي اروندان * 

    www.arvandan.ac.ir : نشاني اينترنتي - 06324247731       -06324240150:تلفن -ميدان معلم  -خرمشهر : نشاني - .اعطاي وام شهريه دانشجويي -3   نظارت مؤسسه،
 -3، باشد مي هاي خودگردان طرف قرارداد با خوابگاه -2،  باشد طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران و جانبازان مي مؤسسهن اي -1: گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي استرآباد * 

   .2به افسران  نرسيده -كوي افسران   - گرگان -استان گلستان :نشاني . استفاده نمايند توانند از وام دانشجويي و تقسيط شهريه نيز دانشجويان در طول تحصيل مي
  01714420907:نمابر  - 01714429225و01714429224 :تلفن
 -2  .خوابگاه هاي خودگردان انجـام خواهـد داد   سنوات گذشته؛ موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي، هماهنگي الزم را بامطابق -1 :مشهدـ مؤسسه غيرانتفاعي اسرار  * 

از تخفيـف شـهريه    دانشگاهي حائز رتبـه شـوند   دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و -3.   تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از
 - 5تلفكـس   -  www.asrar.ac.ir  :پايگـاه اينترنتـي    -  9189899363كدپسـتي  - 69معلم  -مشهد بلوار معلم):1ساختمان شماره (نشاني سازمان مركزي   .برخوردار خواهند شد

8661770 )0511(  
اردوهـاي  -اعـزام بـه سـفرراهيان نـور     -شامل سالن ورزشـي  دانشجويان از امكانات رفاهي -2  .دداراي خوابگاه دخترانه مي باش مؤسسه -1  :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي اسوه  * 

فرهنگي جوايز  به دانشجويان داراي مقام در رشته هاي مختلف ورزشي و -4   .تخفيف شهريه داده خواهد شد به دانشجويان رتبه اول و دوم -3  .مند خواهند شد بهره.. .تفريحي و علمي و
  - 0411 - 4405173و4405055 :تلفـن   - 20پـالك  -كوي گلستان -روبروي هتل دريا -آهن چهارراه خطيب به طرف راه - )راه آهن(بهمن22خيابان -تبريز :نشاني. اعطا خواهد شدويژه 

  www.osve.ac.ir :نشاني اينترنتي  - 5183917949: كدپستي
خوابگاه در قالـب بخـش    -و كارگاهي آزمايشگاهيتجهيزات  داراي -1: باشد رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير ميامكانات     :بجنورد ـمؤسسه غيرانتفاعي اشراق * 

ز سطح سرويس اياب و ذهاب ا -دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم برايتخفيف شهريه  - تخصيص وام صندوق رفاه - هاي تربيت بدني و فوق برنامه كالس برايورزشي  سالن -خصوصي
  05842285701 - 7 :تلفن    - www.eshragh.ac.ir :نشاني اينترنتي  -  مؤسسهشهر به محل 

   0511-8210057 - 7: تلفنخانه - 11ابتداي سرافرازان  -بلوار سرافرازان -بلوار پيروزي -مشهد: نشاني :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري * 
    www.eqbal.ac.ir :اينترنتي نشاني - 0511-8210073:نمابر - 0511-8218810:آموزشتلفن 

  028-32579100 :نمابر   32579096-99: تلفن  34919-15879: كدپستي. شهر محمديه، بلوار دانشگاه، خيابان فرهنگ ،قزوين: نشاني :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي اكباتان * 
-9 :تلفـن    -ميـدان دانشـجو     - جنـب اتوبـان كـرج     -شـهر محمديـه     -قزوين : نشاني  .دختر خوابگاه دارددانشجويانمؤسسه براي   :قزوين ـ  مؤسسه غيرانتفاعي البرز* 

   www.Alborzq.ac.ir :نشاني اينترنتي  - 0282-2574045 :دورنگار -2577191-0282
 -2 .شـود  ارتقـا آموزشـي دقيقـا اجـرا مـي      وزارت علوم تحقيقات فناوري جهـت حفـظ و   آموزشيهاي مصوب  كليه مقررات و آيين نامه -1  :تبريز ـ  مؤسسه غيرانتفاعي الغدير* 

مناسب  رايه تسهيالتا -4 .و ايثارگر درصدي شهريه به دانشجويان شاهد100ارايه تخفيف  -3. شوند مند مي دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلي از تخفيف در شهريه بهره
 انتهـاي  -ويالشـهر   -جاده ايل گلي  - تبريز :نشاني - .هاي خودگردان دانشجويان به خوابگاه معرفي -5 .فناوري و تحقيقات ،پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم براي

  0411-3822204 :نمابر -  0411-3822203: تلفن -خيابان گلها 
موسسـه دانشـجويان را در    -2 .خواهد شد درصد تخفيف در شهريه ثابت داده 50درصد و  70به دانشجويان رتبه اول و دوم به ترتيب  -1  :همدان ـمؤسسه غيرانتفاعي الوند  * 

عبداله  ـ ميدان امامزاده همدان : نشاني. از وام دانشجويي استفاده نمايند توانند مي با همكاري صندوق رفاه دانشجويان دانشجويان -3   .خودگردان اسكان خواهد داد تأييدهاي مورد  خوابگاه
  www.alvand.ac.ir: اينترنتي سايت نشاني - 08114246748  :نمابر   - 08114246515 - 08114246747: تلفن  - ـ بلوار زينبيه ـ جنب مركز مخابرات

صـورت كسـب شـرايط، از پرداخـت      درصد باالي پذيرفته شـدگان باشـد در   5دانشجوياني كه رتبه آنها در رشته امتحاني جزء  -1  :يزد ـ  )ع(مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد* 
 -3   .شـوند  بـازار كـار بهـره منـد     هـاي مـورد نيـاز در    توانند از مهـارت  دانشجويان با عضويت در باشگاه كارآفريني مي -2.  در طول دوره تحصيلي معاف خواهند شد)ثابت و متغير(شهريه

متقاضـي خوابگـاه خـودگردان بـا      براي كليه دانشجويان -4   .شوند برخوردار مي% 50تا سقف )ثابت و متغير(از معافيت شهريه دانشجويان ممتازعلمي،فرهنگي و ورزشي هر رشته،در هرترم
    WWW.IJU.IR:اينترنتي نشاني - 0351-8281200-4تلفن -بلوار جواد -بلوار شهيدان اشرف -اطلسي ميدان -يزد :نشاني  .دريافت هزينه،خوابگاه تأمين خواهد شد

دختر و پسر خوابگاه در بخش خصوصي فراهم  دانشجويانبراي  - 2  .شود به نفرات برتر دانشجويي در هرترم تخفيف شهريه داده مي -1  :نهاوند ـمؤسسه غيرانتفاعي اميد * 
   .شده است

خيابان نخجيـر   -ميدان شيخ زاهد -الهيجان -گيالن:نشاني. باشد و پسرانه خودگردان زير نظر مؤسسه ميداراي خوابگاه دخترانه - :الهيجان ـمؤسسه غيرانتفاعي انديشمند  * 
  www.andishmand.ac.ir : وب سايتنشاني  -  0141 - 4220294 :نمابر - 0141-4220291-3: تلفن -  44151-73795 :كدپستي  - شرقي

و  مؤسسـه هـا بـه    و ذهـاب از خوابگـاه   سرويس ايـاب  -2. المقدور تامين خواهد كرد اين موسسه خوابگاه دانشجويي خواهران را حتي -1   :جهرم ـمؤسسه غيرانتفاعي انديشه  * 
در  -4. صورت تخصيص بودجه استفاده نماينـد  حقيقات و فناوري درتوانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، ت دانشجويان اين موسسه مي -3. باشد لعكس مهيا مياب

 خيابان انديشه - بلوار معلم - جهرم: نشاني. شد درصد شهريه ترم تخفيف داده خواهد 5و 10، 15اول تا سوم هر ورودي و هر رشته به ترتيب  پايان هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان رتبه
   www.andishehj.ir : اينترنتي نشاني - 0791 2227802: نمابر  - 0791 2233094-98 :تلفن  -

خوابگـاه خـودگردان   از دانشـجويان غيـر بـومي     -2.برخوردار خواهند شـد تخفيف ويژه شهريه دانشجويان ممتاز اول تا سوم از  -1   :انديشه سازان ـ نكا  مؤسسه غيرانتفاعي* 
خيابـان   -نكـا   -مازندران : نشاني - .مراجعه نمايند www.andishesazan.ac.irبه نشاني  اطالعات بيشتر به سايت موسسه توانند براي كسب داوطلبان مي .خواهند نمود استفاده
  01525642444 -01525646689 :تلفن  - روبروي كوچه فرمانداري -انقالب 

رعايت كليه مقررات  -2.   رشته از تخفيف در شهريه برخوردار هستند شدگان در آن فتهرشته بنابر تعداد پذير دانشجويان رتبه هاي اول هر -1:انرژي ـ ساوه  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 آمد و امكانو امكانات رفت  -4  . د شدبيمه دانشجويي برخودار خواهن دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي -3.  الزامي است فناوري تحقيقات و،وزارت علوم

 دسترسي رايگان طور پزشك به روانپزشك، مشاوره اجتماعي، ،خصوصي با اساتيد راهنما هاي كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره -5.  محدود خوابگاهي فراهم است
صـورت   بـه  يـا  ، تحقيقات و فنـاوري واحد مصوب وزارت علوم 2صورت  مديريت انرژي را به تمامي دانشجويان كارشناسي و باالتر در طول تحصيل موظف هستند درس -6.  خواهند داشت

:  ســايت وبنشــاني  39177-97147 :كدپســتي -12ســاوجي  -ميــدان عاشــورا  -بلــوار ولــي عصــر  -ميــدان شــهرداري  -ســاوه : نشــاني   .بگذراننــد آمــوزش يــك دوره ده ســاعته
www.energy.ac.ir- 086 -42228096 :نمابر -086 - 42228093-42228095 -42228094 :تلفن   
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 66 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
    -3441311563كد پستي -فرماندهي نيروي انتظامي جنب -ابتداي شهرك قدس -آبيك   -استان قزوين :نشاني  :آبيك ـاوج  مؤسسه غيرانتفاعي* 
  028 -32882310 -13:  تلفن
  .را خواهند داشتامكان استفاده از خوابگاه دانشجويان دختر :مؤسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه ـ مالير* 
ـ  10،15،20در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -1 :ايالم ـ مؤسسه غيرانتفاعي باختر*  تخفيـف  عنـوان   هدرصد شهريه ثابت همام تـرم ب

 -فرهنگـي، حضـور دو دانشـجو از يـك خـانواده       برندگان المپيادهاي علمـي، ورزشـي،   -تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي -2.  شهريه براي ترم بعد منظور خواهد شد
تـامين خوابگـاه    -3. و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد اي آيين نامه تشويقپذيرفته شوند برمبن مؤسسهكه براي مقاطع باالتر در همين  دانشجوياني،برندگان مسابقات قرآني و مذهبي

 تواننداز خـدمات مركـز مشـاوره،    دانشجويان در طول تحصيل مي -4.  گيرد صورت خودگردان صورت مي هغيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و ب براي دانشجويان دختر و پسر
-2238166-9تلفـن   -پرديس دانشـگاهي بـاختر   -انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش -رزمندگان  -ايالم  :نشاني . استفاده نمايند مؤسسهكتابخانه و سايت رايانه  ،دانشگاهي مركز جوار

   www.bakhtar.ac.ir  نشاني اينترنتي - 0841-2238528دورنگار 0841
نيمسال طبق ضوابط موسسه تخفيف شهريه  در هر رشته تحصيلي در هر) دوم و سوم  ،رتبه هاي اول( دانشجويان ممتاز موسسه به  -1  :شاهرود ـمؤسسه غيرانتفاعي برآيند * 

كدپسـتي   -ابتـداي خيابـان نيـايش     - پـژوهش  خيابـان  -شـهرك دانشـگاه    -شـاهرود  : نشاني  . خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است ،براي دانشجويان غير بومي -2. داده خواهد شد
      www.barayand.ac.irنشاني اينترنتي   -  023 -32397827 - 32397826 - 32397825 تلفن - 3614898547

 -هـاي فنـي   هـاي اختصاصـي رشـته    آزمايشـگاه  به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب ازقبيل كارگاه و مجهز و موسسه ساختماني نوساز -1  :آبيكـ مؤسسه غيرانتفاعي بصير  * 
. ذهـاب دانشـجويان خـودگردان وبـا نظـارت موسسـه مـي باشـد         سـرويس ايـاب و   -3. ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مـي پـذيرد   -2. باشد مي...و اينترنت وايرلس پرسرعت -كتابخانه
   Basir-Abyek.ac.ir  : وب سايت - 02822894858-9تلفن  .   بلوارنيايش انتهاي -جنب اتوبان -آبيك:نشاني

 50تـا   30اول تا سوم هر ورودي در هر تـرم از   هاي دانشجويان رتبه -2. باشد هاي خودگردان فراهم مي معرفي به خوابگاه برايشرايط  -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي بعثت  * 
وب  -  3243537-3243536-3243535:تلفـن  -) سمت راسـت (نرسيده به سه راه جوپار  - بزرگراه عاشقان واليت -كرمان  :نشاني  . خواهند شد درصد تخفيف در شهريه ثابت برخوردار

   www.besat.ac.irسايت
 IT بـه سيسـتم كامـل    هاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خـودگردان، مجهـز   اين مؤسسه داراي خوابگاه :اصفهان شاهين شهر ـمؤسسه غيرانتفاعي بنيان  * 

فرهنگـي، مشـاوره و    همچنـين از امـور  . باشـد  هاي كمك آموزشي مانند ويدئو پرژكتـور مـي   مطالعه، سلف، دستگاه سرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالنپرwireless واينترنت
 . آيـد  عمل مـي  پايان هر نيمسال تحصيلي قدرداني بهنيز دانشجويان پژوهشگر فعال در  و فعال در حوزه فرهنگي و در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش. پژوهشكده برخوردار است

  وب ســايت - 03125224255:  نمــابر 03125220511:تلفــن 03125223236:تلفــن 8316663193:پســتي صــندوق 234شــرقي پ 6فرعــي  -مخــابرات -شــاهين شــهر: نشــاني
www.bonyan.ac.ir      

درصد شهريه ثابـت تخفيـف داده    30و  50، 70ترتيب  هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به تحصيلي به رتبهدر پايان هر نيمسال  -1  :مشهد ـ  مؤسسه غيرانتفاعي بهار* 
نبش   -بلوار كوثر -بلوار وكيل آباد -مشهد: نشاني . خواهد آورد ها را به عمل معرفي دانشجويان به خوابگاه برايهاي الزم  اما مساعدت ،خوابگاهي ندارد اين مؤسسه امكانات -2. خواهد شد

: نشـــاني اينترنتـــي 0511 - 8817019: دورنگـــار 8840455 - 8836651 - 8817981: تلفـــن - 91895-1761: صـــندوق پســـتي  - 50 پـــالك -6/1كـــوثر شـــمالي 
www.baharihe.ac.ir    

  0341 -212722 -2122723 :تلفن - 5نبش شمالي  - 4اميركبير  -بلوار اميركبير-جمهوري اسالمي بلوار -كرمان: نشاني  :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار * 
رتبه برتر در هر ترم تخفيف شـهريه طبـق    به دانشجويان -2. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد -1  :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي بينالود  * 

اين  -5 .نيمسال تعلق خواهد گرفت به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر -4. علمي در هر سال برگزار خواهد شد سياحتي و اردوهاي زيارتي و -3. گيرد مقررات داخلي تعلق مي
   05124230564 : تلفن - 4 نبش معلم - بلوار طرقبه -مشهد :نشاني. گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود هاي مؤسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي همانند سال

جديدالورود مي توانند به مـدت دو نيمسـال از خوابگـاه بـه      ضمناً دانشجويان(مين خواهد كرد أموسسه خوابگاه كليه دانشجويان را ت -1 :مهرفارس ـمؤسسه غيرانتفاعي پارس * 
صـندوق   -بلـوار پارسـيان   -شهرسـتان مهـر   -اسـتان فـارس   :نشـاني .  در شهريه برخوردار خواهند شـد نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف ويژه اي  -2.)  صورت رايگان استفاده نمايند

  www.pars.ac.ir نشاني اينترنتي 0782-6524066: دورنگار - 6524198 - 6523200 -1تلفن -  74451-113:پستي
 ،وام صـندوق رفـاه وزارت علـوم    تواننـد از  دانشـجويان مـي   -2.  ت برخوردار خواهند شدكليه دانشجويان از تخفيف شهريه ثاب -1 :پارس رضوي ـ گناباد  مؤسسه غيرانتفاعي* 

 -سـالن شـهيد كفـايي    روبـروي  -خيابـان ناصرخسـرو   -گنابـاد  :نشـاني  . امكان به خوابگاه خودگردان معرفي خواهنـد شـد   دانشجويان در صورت -3.   فناوري استفاده نمايند تحقيقات و
     www.parsrazavi.ac.ir سايت وب - 05337229118نمابر  - 05337229117-05337229115:تلفن
شهيد  بلوار -بابلسر -مازندران :نشاني   .دانشجويان اقدام به معرفي آنان به خوابگاه هاي خودگردان مي نمايداين موسسه جهت اسكان -   :بابلسر ـمؤسسه غيرانتفاعي پارسا  * 

   01125250682- 6 تلفن  - 11پالك  -كوچه شهيد محمد حسين پور -خيابان شهيد كهن -شريفي
هاي اين  انتخابي احراز نمايند، در صورت انتخاب رشته دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را در بين كليه شركت كنندگان در رشته مورد -1 :قزوينـ ارسيان  مؤسسه غيرانتفاعي پ* 

هاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نـوع   خوابگاه دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه به -2.   درصد تخفيف شهريه برخوردار مي باشند 10و  50، 70موسسه به ترتيب از 
درصد تخفيـف شـهريه    10و  15، 20را كسب نمايند، به ترتيب  18باالي  به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل -3.   نمايد، معرفي مي شوند مي ارائه خدمات آنان نظارت

  .گـردد  به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف شهريه اهدا مـي  -5.   گردد مي سرويس اياب و ذهاب به تهران در صورت رسيدن به حد نصاب با اخذ هزينه از دانشجو ارائه -4.   گردد مي اهدا
به دانشجويان داراي اختـراع و   -7.   گردد برابر دانشجويان عادي تخفيف اهدا مي را كسب نمايند، دو)  18معدل باالي (هاي اول تا سوم در هر نيمسال فعال بسيج كه رتبه  به اعضاي -6

، علـوم  وزارت تأييـد ر فعاليتهاي علمي معتبر و مورد المپيادهاي كشوري و بين المللي و ساي كسب عنوان در رقابتهاي علمي كشور و ،هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ زمينه فعال در
نشـاني   - 028-33292450 :تلفـن  -بعد از پـل پلـي وينـا     -» تهران -قزوين «قديم  جاده 5كليومتر  -قزوين : نشاني.گردد برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي تحقيقات و فناوري

   ir.ac.parsian.www سايت
 علمي از تخفيف شهريه برخوردار دانشجويان برتر -2 .شود پسرمعرفي مي و هاي خصوصي به دانشجويان دختر دراين موسسه خوابگاه -1 :شيراز ـمؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد * 
    pasargad-ihe.ac.ir سايت  - 8420008 :نمابر -  8420003-7:تلفن -  718796-2:پستيصندوق  -فجرغربي  ابتداي -شهرك والفجر -بلواراميركبير -شيراز :نشاني .شوند مي
   .استفاده نمايند كليه دانشجويان دختر و پسر در صورت تمايل مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان :زاهدان ـمؤسسه غيرانتفاعي پرتو * 
نامه از  هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا سوم -2  .هاي منتخب استان استفاده از استادان مجرب دانشگاه -1 :فريدونكنار ـمؤسسه غيرانتفاعي پرديسان  * 

انجـام كـار    منظـور بـه  رايگـان بـراي دانشـجويان     صورت امكان استفاده از اينترنت وايرلس در محيط مؤسسه به -3  .برخوردار خواهند شد درصد 30،40،50تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 
شده در اين مؤسسه بايـد در تـاريخ    داوطلبان پذيرفته -4 .جنب مخابرات - )ره(خيابان امام خميني  - شهرستان فريدونكنار - مازندران استان: نشاني  .باشد تحقيقاتي و پژوهشي، فراهم مي

  .اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند نام و كسب ثبتبراي   http://heip.ac.ir سازمان سنجش از طريق وب سايت موسسه به نشاني شده توسط تعيين
   01125667240: دورنگار - 01125667241 -3 و 5659535: تلفن
اين  -2. ثابت و متغير معاف خواهند بود دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه -1   :پرندك ـمؤسسه غيرانتفاعي پرندك  * 

پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر  سرويس اياب و ذهاب بااسنفاده از بنابراين  ،آموزش عالي پرندك نزديكترين شهر به تهران است مؤسسه -3  .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي مؤسسه
 ،را مطـابق ضـوابط وزارت علـوم    مؤسسـه  خسارت وارده به ،دانشجو موظف است ،در صورت انصراف -5  .وردار خواهند بودحوادث برخ از مزاياي بيمه مؤسسهدانشجويان اين  -4. باشد مي

بـه سـايت ايـن     زمينه،در اين الزم  اطالع از زمان ثبت نام و مدارك منظور بهشدگان  پذيرفته -7. شود صورت نقد دريافت مي ترم اول به تمام شهريه -6  .تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد
الـي   33 و 02144815480 :تلفـن  -) عـج  ( انتهـاي خيابـان وليعصـر     -شهر پرندك  -ساوهبه   راه تهران آزاد 60كيلومتر  :نشاني .مراجعه نمايند parandak.ac.ir نشانيبه مؤسسه 

45284331 - 086  
  .تخفيف دانشجويي براي دانشجويان اول تا سوم هر سال -2   دانشجويي دختران،خوابگاه  -1    :)لرستان( دختر پل  ـمؤسسه غيرانتفاعي پل دختر * 
     06634221995 :تلفن
از شهريه ثابت نيسمال بعـدي تخفيـف داده خواهـد    درصد 50و  75 ،100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  به دانشجويان رتبه-1  :ياسوج ـمؤسسه غيرانتفاعي پويا  * 
 -3. عهده دانشجو خواهد بود هگردان اسكان دهد و هزينه آن ب هاي خود قبال تأمين خوابگاه ندارد ولي تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه گونه تعهدي در موسسه هيچ -2  .شد

 :نشـاني  .گيرد وام شهريه تعلق مي ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم انشجويانبيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه د هاي پيش بر اساس اولويت به دانشجويان متقاضي وام
   – 7591347416 :كد پستي - 07414221565: نمابر  -07414221565 : تلفن -باالتر از مركز مخابرات شهدا  -بلوار شهيد هرمزپور  - ميدان آريوبرزن -نجف آباد  -ياسوج 

   www.pooya.ac.ir  : نشاني اينترنتي
-1383: صـندوق پسـتي   - 37139-56331:كدپسـتي  - 11كـوي   - بعد از پمپ بنـزين  - بلوار غدير - انتهاي بلوار محمد امين - قم: نشاني :قمـ ويش   مؤسسه غيرانتفاعي پ* 

    www.pooyesh.ac.ir :نشاني اينترنتي  - 025 - 32855016: دورنگار - 025 -32855011-15: تلفن - 37195
اي در شهريه تـرم بعـد    ويژه تخفيف مؤسس هيأتبه دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه  -1  :چالوسـ ويندگان دانش    مؤسسه غيرانتفاعي پ* 

از وام دانشـجويي صـندوق    توانند دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3 . صورت خودگردان معرفي خواهند شد هامكانات ب دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي -2.  داده خواهد شد
كـد   -كوچـه فلسـطين    - خيابـان هفـده شـهريور    -چـالوس   -مازنـدران   :نشـاني .  اسـتفاده نماينـد  ) طرف صندوق رفـاه   در صورت تامين بودجه از(تحقيقات و فناوري ،رفاه وزارت علوم

   www.pd.ac.ir اينترنتي نشاني - 0191-2217785:رنگاردو - 0191-2217626:تلفن - 46619-53966:پستي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 67 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
شوند كه در  درصد تخفيف در شهريه ثابت همان ترم برخوردار مي 30و  40، 50هاي اول تا سوم به ترتيب  دانشجويان رتبه -1 :مؤسسه غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان * 

  .جاده خمين 2گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر : آدرس -3. باشد دختران و پسران مي اين مؤسسه داراي خوابگاه براي -2. نيمسال بعد منظور خواهد شد
  http://payamgolp.ac.ir: نشاني اينترنتي    0372 -3243244-8: تلفن     87717-179كدپستي 

از  12و نداشتن نمره زيـر   17معدل باالي  هر ورودي به شرط داشتندانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در هر گرايش و در  -1  :ـ فردوس پيروزانمؤسسه غيرانتفاعي * 
نـبش خرمشـهر     -بلوار خرمشهر -فردوس  :نشاني .  باشد هاي خودگردان فراهم مي معرفي دانشجويان به خوابگاهبراي شرايط  -2 .خواهند بود درصد شهريه ثابت برخوردار 30تخفيف، تا 

  www.pirouzan.com: نشاني اينترنتي - 05342231804 :ردورنگا - 05342231801-3:  تلفن - 13
رشـته بـه    هاي اول تا سـوم هـر   دانشجويان ممتاز رتبه به -2.  توانند ازخوابگاه خودگردان استفاده نمايند مي دانشجويان دختر و پسر -1 :شيرازـ مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان  * 

 :سـاختمان مركـزي  نشـاني  .   امورايثارگران قـرارداد همكـاري دارد   اين موسسه با بنيادشهيد و -3.   نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شدشهريه ثابت  درصد از 30,50,100ترتيب مقادير 
    www.pishtazan.ac.ir: نشاني اينترنتي - 0711-6271181 و 0711 - 6274114 تلفن -41پالك  - جنب پل زيرگذر -خيابان دانش آموز  -شيراز

  - 0123-3282651-3: تلفـن   - 4763747778: كدپستي -)كوچه كارمندان( 19نبش ياس  -ساري يابانخ -قائمشهر -مازندران: نشاني :قائمشهر ـ پيوندمؤسسه غيرانتفاعي * 
    0123-3282654 :نمابر
خـانواده  ) الـف : گيـرد  نيمسال تحصيلي تعلـق مـي  ، به افراد ذيل در هرمؤسسهامنا  هيأتتخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات  -1   :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي تابران  * 

ـ    مؤسسهخانواده در  تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك) ج ، دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي) ب ، معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران دانشـجويان  ) د ، ابرانآمـوزش عـالي ت
رفاه دانشجويان وزارت مطبوع به كليه دانشجويان متقاضـي،   در صورت تخصيص اعتبار از صندوق -2 . ، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه)ره(خميني تحت پوشش كميته امداد امام

هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشـگاه منتخـب    خوابگاه هاي دانشجويي به سكونت در خوابگاه برايدانشجويان غير بومي  -3   .تعلق خواهد گرفت وام كمك هزينه پرداخت شهريه
نشـاني   - 91897 -13113 :پستي كد - )23( 5227215 -0511: تلفن   -11 شماره -60.4خيابان   - 60شريعتي  -بلوار شريعتي -آباد قاسم  -مشهد: نشاني .استان، معرفي خواهند گرديد

    http://tabaran.ac.ir: اينترنتي
و % 50فرزندان جانباز بـاالي   دانشجويان شاهد، براي -2.  خواهد شد تأمينخوابگاه با امكانات مناسب  براي كليه دانشجويان متقاضي، -1 :المرد ـمؤسسه غيرانتفاعي تابناك  * 

اسـتان  : نشـاني    .شهريه ثابت منظور خواهد شـد  درصد تخفيف 30و  40، 50به ترتيب  مؤسسهدوم و سوم طبق ضوابط  ،دانشجويان رتبه اول براي -3.  آزادگان تخفيف منظور خواهد شد
    www.tabnak.ac.ir نشاني اينترنتي 0782-5226116:دورنگار 5224996-7:تلفن -بلوار شهيد مطهري  - ميدان شهدا -شهرستان المرد  -فارس 

  .خوابگاه خود گردان ارائه خواهد نمود )براي برادران در صورت امكان(اين مؤسسه براي خواهران پذيرفته شده در مؤسسه  -1 :تاكستان قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي تاكستان * 
با ارائه مـدارك  ) همسر و فرزندان آنها( و جانبازان اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا -3 .گردد و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي مؤسسه سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به -2

به دانشجويان متقاضي طبق ضـوابط صـندوق رفـاه دانشـجويان     -5 .رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمال آن در ترم بعد دانشجويانتخفيف ويژه براي  اعطاي -4   .صالح ي معتبر از مراجع ذ
هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت،  با توجه به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته -5. داخت خواهد شدوزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام شهريه مصوب آن صندوق پر

گـان از اينترنـت   تواننـد بـه صـورت راي    دانشجويان مـي -6. كند ها براساس آئين نامه مربوط فراهم مي مديريت بازرگاني، موسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته
-35223125 - 35247381-4تلفن  -3481367784كدپستي - پيام نور جنب دانشگاه -روبروي ميدان شهيد لشگري - )ره(خميني خيابان امام -تاكستان -قزوين :نشاني .  استفاده نمايند

   www.takestan.ac.irسايت وب - 028
دانشجويان  -2. گردند مي تخفيف شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول بهره مند%  10مجيد در صورت ارائه مدرك از قرآن حافظان و قاريان -1 :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي تعالي * 
ـ  استفاده از خوابگاه به بخش خصوصي برايدانشجويان  -3   .گردند نيمسال بعدي برخوردار مي هاي اول تا سوم در هر نيمسال از تخفيف مصوب براي رتبه ودگردان اداره صـورت خـ   هكه ب
 :نشـاني اينترنتـي    - 025 - 37838811 :دورنگـار  -025 - 37833301: تلفـن   - ساختمان شـفيعه   - 1كوي  - )شهر دور(خيابان شهيد فاطمي -قم: نشاني  .گردند معرفي مي ،شود مي

www.taali.ir    
اسـكان دانشـجويان در    -2  .درصـد  20و  30 ،40هاي اول تا سوم هر رشته در هر ترم به ترتيب  تخفيف شهريه ثابت براي همه رتبه -1 :زاهدان ـمؤسسه غيرانتفاعي تفتان  * 

 -زاهـدان   :نشـاني .  مراجعـه نماييـد    www.uot-ac.ir موسسه به نشانياين سايت  بهاطالعات بيشتر براي كسب  -3  .رسمي هاي خودگردان بخش خصوصي داراي مجوز خوابگاه
   0541 - 2429818نمابر  - 2424889 - 90تلفن   -د ثاراهللا جنب مسج -ثاراهللا  خيابان

نمازخانه  -و كتابخانه مجازي  -كتابخانه تخصصي  -بوفه -دو كارگاه و سايت رايانه  -موسسه داراي دو ساختمان آموزشي و اداري  -1  :بهشهر ـ تميشانمؤسسه غيرانتفاعي * 
دانشجويان كسب كننده مقام  ،برتر دانشجويان -3.  باشد ميفاقد خوابگاه مؤسسه   -2 . باشد مي هاي علمي انجمن crm سامانه پاسخگويي -بدني امور فرهنگي و تربيت -پايگاه بسيج  -

-5236494: شـماره تمـاس   -   Tamishan.ac.ir  :سـايت نشاني  - شهيد رجايي خيابان -چهارراه گرگان  -بهشهر: نشاني . شهريه برخوردار خواهند شد تخفيفاز  علمي و ورزشي
5237472-5237473-5236484-0152  

  . شد برخوردار خواهندتخفيف شهريه از  دوم و سوم ،اول دانشجويان رتبه -2 . موسسه داراي انتشارات مي باشد -1  ):مازندران(گلوگاه  ـ مؤسسه غيرانتفاعي توحيد* 
شهريه ثابت داده خواهـد   در صد تخفيف 10و20،30به ترتيب  17هاي اول تا سوم درصورت كسب حداقل معدل  رتبهدانشجويان به  -1   :دامغان ـمؤسسه غيرانتفاعي توران  * 
    www.tooran.ac.ir: سايت نشاني -  02325262944و5 :تلفن -اسالمي بلوارجمهوري -روبروي اداره امور مالياتي -دامغان:نشاني . شد
پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبـه   در -2  .شوند هاي خصوصي داراي مجوز رسمي، معرفي مي دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1  :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي توس  * 

تلفـن اداره   - 05118837077:تلفـن  .جنب فضاي سبز -31رضوي -بلوار رضوي -مشهد :نشاني. درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد20و30،50ترتيب هاي اول تا سوم هر رشته به
   www.toos.ac.irاينترنتي نشاني - 05118792510:آموزش

باشد و دانشجويان، در  فاقد خوابگاه مي مؤسسه -2. گردد تخفيف شهريه اعطا مي مؤسسهنامه  به دانشجويان ممتاز مطابق آيين -1 :توسعه دانش ـ سنندج  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 .گردد شامل شهريه ثابت و متغير از ايشان دريافت مي ترم 2در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع از تحصيل، شهريه كامل  -3  .گردند معرفي مي هاي خودگردان صورت نياز، به خوابگاه

و  08712252979 :تلفكـس  -  6615789181: كـد پسـتي   -4طبقـه   -4بلـوك   -درب دوم دانشـگاه فرهنگيـان   -سـهروردي   ميدان -آباد  فيض -سنندج:ساختمان آموزش نشاني: نشاني
  08713283792: تلفكس - 6616646711:پستي كد - 28 پالك-كوچه يغموري -پاسداران  خيابان -سنندج : ساختمان مركزي نشاني - 08712252979

   0551-3347072 -3: تلفن   1416شماره  –نبش آيت جنوبي –)ره(خيابان امام خميني  –نيشابور -خراسان رضوي: نشاني   :نيشابور ـمؤسسه غيرانتفاعي ثامن * 
نمايد و در  درصد تخفيف كل شهريه لحاظ مي 5 ،باشد 17موسسه براي دانشجويان جديدالورود كه معدل مقطع قبلي آنها بيش از  اين   :آباد نجف ـمؤسسه غيرانتفاعي جامي  * 

جنـب بانـك    -خيابان آيت اله طالقـاني  -فوالدشهر :نشاني .درصد اعطا مي نمايد 15تا  50تخفيف كل شهريه از توجه به قوانين تصويب شده در موسسه  هر نيمسال به دانشجويان برتر با
   www.jami.ac.ir: سايت نشاني - 03342636319-20:تلفن   -ملي
به دانشجويان ممتاز بر  -2. گيرد دانشجويي تعلق ميخودگردانخوابگاه  ،مؤسسهشدگان با نظارت معاونت دانشجويي  به كليه پذيرفته-1  :جيرفتـ  مؤسسه غيرانتفاعي جاويد* 

  .باشد كننده آزمون تافل اينترنتي در كشور مي برگزار مركز 8يكي از  مؤسسهاين  -2   .گردد در هر نيمسال تخفيف و تسهيالت ويژه اعطا مي مؤسسه اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي
جهاد  مابين چهارراه مهمان پذير و چهارراه - جيرفت :نشاني  .نمايندمراجعه  www.javid.ac.irبه نشاني اين مؤسسهسايت  عات بيشتر به وبكسب اطال توانند براي داوطلبان مي -4

    7861845117:كدپستي -) 0348(2413449:دورنگار - ) 0348(2415585-7:تلفن -    4كوچه آزادي - خيابان آزادي - قديم
  .فرهنگسراي ارشاد طبقه سوم -خيابان ارشاد  -ميدان قدس  -شهرستان كوهدشت  -استان لرستان : نشاني   :جويندگان علم ـ كوهدشت مؤسسه غيرانتفاعي* 
    )0663( 6240044: تلفكس  - )0663( 6244346 - 6240033: تلفن
دانشـجو موظـف    -2. الزامي اسـت  ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق-1 :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اصفهان* 

تعـدادي از   -4. برخـوردار خواهنـد بـود    دانشجويان از مزايـاي بيمـه دانشـجويي    -3. را رعايت نمايد مؤسسهتحقيقات و فناوري و  هاي مصوب وزارت علوم، است كليه مقررات و آيين نامه
انتهاي بلـوار دانشـگاه    -اصفهان: نشاني. نمايند استفاده) در صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  جويي صندوق رفاهتوانند از وام دانش دانشجويان مي

   ir.ac.jdeihe.www نشاني اينترنتي - 0311-3667261-5: تلفن -بلوار پرديس -شهرك منظريه -خميني شهر -صنعتي
در پايـان هـر نيمسـال     -2. باشـند  مي مؤسسهشدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين  پذيرفته -1   :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان* 

هاي الزم  خوابگاهي ندارد اما مساعدت امكانات مؤسسهاين  -3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20و  30، 40به ترتيب  هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته تحصيلي به رتبه
  . گـردد  مـي  ارائـه ايگان صورت ر شدگان به پذيرفته براياي  مشاوره در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و -4.  عمل خواهد آورد به هاي دانشجويي را معرفي دانشجويان به خوابگاه براي
      www.mjdkh.ac.irسايت نشاني - 0611-3345372-4: تلفن   - جنب دانشگاه پيام نور خوزستان  - 1انتهاي بلوار پرديس  - انتهاي بلوار گلستان - اهواز - خوزستان: نشاني

در شـهريه ثابـت برخـوردار     درصـد 40تـا   20دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف  -1  :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه* 
درصـد   50پرداخـت   كـل كشـور از   3000تـا   1000كل شهريه ثابت در طول مدت تحصيل معاف و دانشجويان با رتبه  كل كشور از پرداخت 1000دانشجويان با رتبه زير  -2 .خواهند شد

بـه مركـز    مؤسسـه معرفـي دانشـجويان   -4.كند مي تأمينخوابگاه خودگردان اسكان دانشجويان غيربومي را  از طريق مؤسسهاين  -3.   باشند شهريه ثابت در طول مدت تحصيل معاف مي
 بـا لحـاظ تخفيـف    مؤسسـه هاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در  آموزش مندي از هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهره آموزش
تبـديل   فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان و و هاي آموزشي پارك علم ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره -5.   مناسب

 - 8254714و  8246768: تلفـن  -خيابـان جهـاد دانشـگاهي     -بهمـن   22سه راه  -كرمانشاه : نشاني.  كارآفريني محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه هاي دانشجويان به ايده
    www.jdku.ac.ir نشاني اينترنتي - 0831



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 68 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
رايانه  -كتابخانه تخصصي  - وايت برد هوشمند -آموزشي مانند ديتا پروژكتور  ها مجهز به وسايل كمك كالس -1  :تبريز ـ آذربايجانچرخ نيلوفري مؤسسه غيرانتفاعي  *
ساختمان آموزشي تاالر مطالعات  طبقه 8براي  -2 . باشد همراه تجهيزات رفاهي اعم از كولر گازي مي هاي دانشجويي مبله به صندلي -سيم  اينترنت بي -اي مستقل استادان سيستم رايانه -

كامل رفاهي براي استادان مدعو پروازي نيـز در نظـر گرفتـه     سرا مجهز به امكانات استاد -3 . سالن مطالعه براي دانشجويان تجهيز گرديده است -مرجع  تاالر كتب -مطبوعات تخصصي 
بـه طـرف پـل    (پـل قـاري    -چايكنـار  -تبريز  :نشاني 19 آموختگان باالي معدل  دانش تخفيف شهريه براي -5  .سبهاي منا دانشجويان به منظور يافتن خوابگاه يراهنماي -4 .شده است

  04115237260: تلفن  -دانشسرا  نرسيده به خروجي - )منصور
و بـاالتر بـه ترتيـب از     17با داشتن معـدل   ها ها و رشته در هر يك از ورودي مؤسسههاي اول تا سوم اين  دانشجويان ممتاز رتبه -1  :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي چهلستون   *

اسـتفاده   مؤسسـه رسمي نزديـك و تحـت نظـارت     هاي خودگردان توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي -2  .درصد برخوردار خواهند بود 10و  20 ،30تخفيف شهريه ثابت به ميزان 
موقعيـت جغرافيـايي    -4  .اسـتفاده نماينـد  ) صندوق رفـاه   درصورت تامين بودجه از طرف(دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  توانند از وام دانشجويان مي -3  .نمايند

-4210372: تلفن -ش بنفشه جنوبينب -چهارراه رزمندگان بين ميدان ماه فرخي و -خيابان رزمندگان -خانه اصفهان -اصفهان: نشاني . اصفهان مي باشد موسسه، مناسب و در داخل شهر
    www.chehelsotoon.ac.ir :نشاني اينترنتي -  8194833889: كدپستي -  0311-4210379: دورنگار - 0311

براي دانشـجويان خوابگـاه خـودگردان     -2  .بود دانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند-1 :افظ ـ شيراز مؤسسه غيرانتفاعي ح* 
-23:تلفـن  -   www.edu.hafez.ac.irنشـاني اينترنتـي   - 71339637830كدپسـتي   -. 17پـالك  -كوچـه شـهيد حجـري    -پانزده خرداد چهارراه –شيراز : نشاني. باشد مهيا مي

    0711-2349419: دورنگار - 2349420-0711
سرويس رفت و برگشت تهران مهيـا   -2. درصد تخفيف در شهريه ثابت داده خواهد شد 30به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي  -1   :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي حكمت  * 
توانند به سـايت ايـن    مي اطالعات بيشترداوطلبان براي كسب       025 -32855131 و 025 - 32855130: تلفن - 55كوچه  -علوي  مقابل بوستان -بلوار غدير -قم :نشاني   . باشد مي

  .مراجعه نمايند  www.hekmat-qom.ac.ir  مؤسسه به نشاني
در صـورت تخصـيص    -2.   خواهند بود دانشجويان ممتاز هر رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار-1: گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  * 

 -گرگـان   :نشاني.   خواهد شد براي دانشجويان تا حد امكان خوابگاه خودگردان واگذار -3.   وام شهريه پرداخت خواهد شد به دانشجويان شاغل به تحصيل وام تحصيلي و ،وام دانشجويي
  01713371095 - 97  :  تلفن -بلوار نيايش شرقي  - 18و  16بين ويالي  -ر هشهرك ويالش

موسسـه   -2  .باشـند  نقدي برخوردار مـي  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته براساس ورودي از تخفيف شهريه و جايزه -1   :ساوه ـاصرخسرو  مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ن*
    .ساوه دانشگاه ازاد اسالمي واحدجنب  -بلوار دانشگاه -بلوار شهيد فهميده -ساوه: نشاني  . ساوه قرارداد همكاري دارد ها در اسكان و خوابگاه دانشجويي با ساير دانشگاهبراي 
  0864278000-6تلفن 

اين مؤسسه به منظـور   -2. شد برخوردار خواهند تخفيف در شهريه ثابت% 20در هر رشته از ) رتبه اول تا سوم(دانشجويان ممتاز -1   :بجنوردـ مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان  * 
وام دانشجويي بـه دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل وام شـهريه        در صورت تخصيص اعتبار -3  .نمايد توان همكاري الزم را مي دانشجو در حد تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي

 سـايت اينترنتـي   - 0584-2250431:نمـابر  0584-2250471: تلفـن . روبـروي ايسـتگاه آتـش نشـاني     -امام خميني شـرقي  يابانخ -بجنورد -شمالي خراسان: نشاني. شد پرداخت خواهد
www.hakiman.ac.ir    

التحصـيالن برجسـته    فـارغ  -1:ارائـه نمايـد   موسسه آموزش عالي خاوران در نظر دارد امكانات زير را براي ورودي هاي سال جاري خود  :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي خاوران  * 
با گرايش ماهواره، ارشد عمران با گـرايش هـاي    اين مقاطع عبارتند از ارشد مخابرات. ادامه تحصيل دهند مؤسسهكارشناسي ارشد در همين  توانند مطابق مقررات بدون كنكور در مقطع مي

صورت رايگان  هصالح ب هاي ذي ارگانمعتبر با همكاري  هاي مشترك و نامه دريافت گواهي.-2 .ارشد سنجش از دور و ارشد معماري ،ومديريت ساخت آب و فاضالب، سازه هاي هيدروليكي
استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسـي   -4 .  قبل از انتخاب رشته و مشاوره با اساتيد مؤسسهامكان بازديد از  -3. كامپيوتر، معماري و شهرسازي و برق هاي عمران، مديريت پروژه، براي رشته

برنامه سـازي تجـاري    -رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات هاي آموزشي رايگان ارائه كارگاه -5 .  رخي ازدروس كليديخواجه نصيرالدين طوسي در تدريس ب مشهد و دانشگاه صنعتي
پرداخـت درصـدي از    باشـد از  19معدل كل مقطع كارداني آنهـا بـاالتر از    دانشجوياني كه -6. هاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات بازار كار براي رشته جهت زمينه سازي ورود به

تحصيلي از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسـال بعـد مطـابق ضـوابط      دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال -7   .گردند نيمسال تحصيلي معاف مي شهريه ثابت اولين
دانشجويان را از طريق صندوق رفـاه دانشـجويان   براي دانشجويي  هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام اين مؤسسه پيگيري -8    .خواهند بود آموزشي مؤسسه معاف

دانشجوياني  -10   .عمل خواهد آمد هبتقدير  ،شوند از دانشجوياني كه در پايان تحصيالت موفق به قبولي در مقطع كارشناسي ارشد  -9  .آورد عمل خواهد بهتحقيقات و فناوري وزارت علوم، 
هاي ويژه بـراي   استفاده از تخفيف -11 .  گردند برخوردار مي از تخفيف ويژه در شهريه ثابت ،رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب

 www.khi.ac.irنشـاني به سايت مؤسسـه بـه    توانند براي كسب اطالعات بيشتر داوطلبان مي.www.7thSASTech.khi.ac.ir مؤسسهالمللي  هاي بين شركت در سمپوزيوم
  0511-5230690: تلفن 12/4فالحي  -فالحي بلوار شهيد -شهرك غرب -مشهد: نشاني  .مراجعه نمايند

از  بخشـي  ،به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند مؤسسهمحترم امناء  هيأتمصوب نامه تخفيف شهريه آيينبراساس  -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي خراسان  * 
تحصـيلي،   ل سـال درصد شهريه ثابت اولين نيم سا 50و باالتر باشد،  19معدل كل مقطع كارداني آنان  به تمامي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه: الف. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي

در  دانشـجوياني كـه  : د ، )دونفـر و بيشـتر  ( مؤسسـه دانشجويان شاغل به تحصـيل از يـك خـانواده در    : ج ، دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي: ب. تخفيف داده مي شود
 كليه بسيجيان فعال سراسر كشور بـا معرفـي منـاطق مقاومـت بسـيج در طـي دوران      : ه ،  ..).و علمي،ورزشي،فرهنگي،قرآني(شوند هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي جشنواره
در صـورت تـداوم همكـاري     يا طرف قرارداد معرفي و وام شهريه تحصـيلي نيـز   مؤسسهمتعلق به  هاي خودگردان ، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاهمؤسسه -2 .  تحصيل

 .  گـردد  جداگانـه برگـزار مـي    صورت هاالمكان ب هاي خواهران و برادران، حتي صورت حصول حد نصاب الزم، كالس در -3.  ختيار دانشجويان عزيز خواهد گذاردصندوق رفاه دانشجويان، در ا
 www.khorasan.ac.irسايت اين مؤسسه به نشاني كسب اطالعات بيشتر به توانند براي  داوطلبان مي . بوستان مرجان جنب -77خيابان معلم - بلوار معلم -مشهد مقدس: نشاني

    . نمايندمراجعه 
 - 2535471 - 2535470: تلفـن  -جنب اداره كل شيالت استان بوشهر -روبروي پژوهشكده ميگو كشور -خيابان طالقاني  -بوشهر :نشاني  :بوشهرـ مؤسسه غيرانتفاعي خرد  * 

   www.kherad.ac.ir: نشاني اينترنتي - 0771 - 2535471: نمابر 0771
صورت اقساطي دريافت  شهريه به-2  .در هر نيمسال تخفيف داده خواهد شد مؤسسهاساس ضوابط  به دانشجويان ممتاز بر -1 :مشهد ـمطهر  خردگرايان مؤسسه غيرانتفاعي * 
اسـكان در  بـراي  هاي الزم  راهنمايي -4 .  لحاظ خواهد شد ، تحقيقات و فناورياعالم شده توسط وزارت علوم تخفيف شهريه نسبت به سقف شهريه% 10در اين موسسه تا  -3   .گردد مي

-7:تلفـن  -  2پـالك   -45نـبش كـوثر شـمالي     -بلوار كوثر -بلوار وكيل آباد -مشهد: نشاني  - مشهد موقعيت مكاني جنب دانشگاه فردوسي -5.   شود هاي خودگردان انجام مي خوابگاه
    www.motahar.ac.ir نشاني اينترنتي - 8842226-8825002-8835002-0511

 ،اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان دانشجوياني كه در ميان-1  :محمودآباد ـمؤسسه غيرانتفاعي خزر  * 
درصـد تخفيـف شـهريه     40و  30، 20ترتيـب از   به 19و  18 ،17كليه دانشجويان با معدل كارداني  -2 .  مند خواهند شد درصد بهره20و  15 ،10از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 

بـه دانشـجويان    -4  .و فناوري برخوردار خواهنـد شـد   از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات مؤسسهدانشجويان اين  -3. ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد
هاي علمـي معتبـر و مـورد     المللي و ساير فعاليت كشوري و بيني كشور و المپيادهاهاي علمي  علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت هاي زمينه داراي اختراع و فعال در

مازاد %  10ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا  طبق مؤسسهالتحصيالن ممتاز اين  فارغ -5  .گردد ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي برابر ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم تأييد
رتبه اول تا سوم هر رشته  دانشجويان -7 .تعلق خواهد گرفت به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه -6 .  توانند ادامه تحصيل دهند  مي مؤسسهباالتر همين  آزمون در مقطعبر ظرفيت بدون 

در خصوص پرداخت شهريه ثابت  اري با بنياد شهيد و امور ايثارگرانهمك -8   .شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود درصد 35و  50 ،75در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 
هاي اول تـا سـوم را    آموزش عالي مقام ها و مؤسسات به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه -9 ،  و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران
سرپرسـت، تحصـيل همزمـان     درآمد و بـي  هاي كم خانواده ،فرزندان شاهد و آزادگان، حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي-10  .خواهد گرفت كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق

ـ  ) اينترنت بي سـيم (وايرلس  دارا بودن سيستم -11 . ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود اساس ضوابط و بنابر بر.. .اعضاي يك خانواده و صـورت   هدر موسسـه ب
   ir.ac.khazar.www نشاني اينترنتي - 0122 - 7732360و  7733989لفنت خيابان درياي نهم  -خيابان آزادي -محمودآباد شهر توريستي -مازندران: نشاني .رايگان

به دانشجويان ممتـاز درهرتـرم برابـر     -2. باشد براي دانشجويان دختر غيربومي خوابگاه فراهم خواهد شد و هزينه برعهده دانشجو مي-1   :يزددارالعلم ـ  مؤسسه غيرانتفاعي * 
ي و قرآني گردند، تخفيـف شـهريه   هنري، ورزش هاي ممتاز علمي، فرهنگي، به دانشجوياني كه در طول تحصيل حائز رتبه -3  .خواهد گرفت ضوابط و مقررات مؤسسه تخفيف شهريه تعلق

براي سـهولت در پرداخـت   ) ره(كميته امداد امام خميني همكاري با -5 ، امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان همكاري با بنياد شهيد و -4  .گيرد تعلق مي
   .)گردد ها عصر برگزار مي اكثريت كالس(دانشجويان شاغل  رعايت ساعات كالس براي -7 . يربومي در ساعات اوقات فراغتكاريابي براي دانشجويان غ- 6 .  بضاعت شهريه دانشجويان كم

    03516253091تلفكس  - 03516202223 تلفن -  39نبش كوچه -بعد از خيابان فرمانداري -) ره(خيابان امام خميني -يزد: نشاني  -صورت اقساطي پرداخت شهريه به -8
 .گردنـد  شـهر قـزوين معرفـي مـي     هاي خودگردان بخش خصوصي و مـورد تأييـد   سكونت به خوابگاهبراي دانشجويان غيربومي،  -1 :قزوينـ مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون  * 

ممتـاز هـر رشـته و مقطـع      در هر نيمسال تخفيف شهريه به دانشجويان -3  .باشد و هشتگرد به محل موسسه و بالعكس مي داراي سرويس اياب و ذهاب روزانه از تهران، كرج مؤسسه -2
در عرصـه هـاي ورزشـي و     براي دانشجويان فعال مؤسسه -5  .گردد هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي براي تحصيل فرزندان خانواده مؤسسه -4  .گيرد تحصيلي تعلق مي

نـام منتشـر    آغـاز دوره ثبـت   و قبل از مؤسسهفقط در سايت اينترنتي  مؤسسهشدگان  نام پذيرفته هاي نحوه ثبت اطالعيه -6  .گردد هريه قايل ميفرهنگي در سطح ملي و استاني، تخفيف ش
هـاي تعـاوني    جنـب سـاختمان   -عقيـل  مسلم بـن خيابان  -)ايران دوچرخ(باالتر از ميدان هما  -مينودر -قزوين: نشاني  .پذيرفت ها صورت خواهد اساس اطالعيه نام صرفاً بر گرديده و ثبت

   0281 - 3789010: دورنگار  -  0281-3789001-3: تلفن -     www.darolfonoon.ac.ir نشاني اينترنتي -  3471816519كدپستي  -شيشه
خوابگـاه بـه صـورت     -2. برخوردار خواهند بـود  رصدي كل شهريهد 10و  15، 20در هر ترم نفرات اول، دوم و سوم هر رشته از تخفيف  -1  :دانا ـ ياسوج  مؤسسه غيرانتفاعي* 

ــ خيابـان   ) ع(ورودي شـهرك امـام حسـين     ياسوج ـ ميدان انقالب ـ روبروي  : نشاني .  هاي علمي و پژوهشي دانشجويي حمايت از طرح -3.   گردد خودگردان براي دانشجويان تامين مي
    www.dana.ac.ir  نشاني اينترنتي -0741-3345325: تلفكس - 0741-3344783: تلفن - 6امامت 
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  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
 -2 .  مؤسسهنامه دانشجويان ممتاز  بر اساس آيين)هر مقطع تحصيلي دوم و سوم،نفرات اول(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز  -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان * 

نياز بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي بـراي برخـي از        هاي پيش درس گذراندن  -3 .  رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري پرداخت وام شهريه از طريق صندوقبراي  ارائه تسهيالت مناسب
دانشجوياني كه در مسابقات  -5 ، هاي كارآموزي دورهبراي   (IASTE)معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور -4 .  الزامي است مؤسسهدانشجويان اين 

تخفيف ويژه  مؤسسههاي برتر ورودي  به رتبه -6   .خواهند شد از تخفيف ويژه برخوردار ،ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند هنري و فرهنگي، هاي علمي، يا رقابت
كليه خدمات آموزشي  -9   .ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد برنامه انتقالي به مؤسسهاين . 8 ،  و امور ايثارگرانهمكاري با بنياد شهيد  -7   .گيرد مي نام نيمسال اول تعلق در ثبت
حدفاصـل چهـارراه آپادانـا و     -خيابـان سـجاد   -اصـفهان  :نشـاني  .  باشـد  مي داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مؤسسه -10  .شود اينترنتي انجام مي صورت به مؤسسه

نشـاني   -0311-6410566 نمـابر  - 0311 -6410560 تلفـن  -  816551475 :صـندوق پسـتي   - 8165755913كدپستي  -طبقه فوقاني بانك تجارت   -  110 ساختمان –سپهساالر 
    www.daneshpajoohan.ac.ir اينترنتي

 -  sdi.ac.ir سـايت  وبنشاني   -مهارت خيابان -خيابان مركز خريد -شهر صنعتي كاوه -شهرستان ساوه -مركزي استان: نشاني   :ساوهـ مؤسسه غيرانتفاعي دانشستان  * 
    086-42341156: تلفن
  - الهيجان :نشاني .باشد ميخودگردان تحت نظارت خوابگاه مؤسسه داراي -2  .مند خواهند شد بهرهتخفيف شهريه نفرات برتر، از  -1 :الهيجان ـمؤسسه غيرانتفاعي ديلمان  * 

     01412234781 :نمابر  - 01412245500: تلفن -  90پالك  -بلوار شهيد مطهري  -ميدان كاج 
در  -3 ، ايثارگرممتاز و شاهد و  تخفيف در شهريه به دانشجويان -2 ، هاي خارج از كشور و تبادل علمي ارتباط با دانشگاه-1  :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  * 

  ... و سرپوشـيده، سـلف و   سـايت كـامپيوتري، آمفـي تيـاتر، سـالن ورزشـي روبـاز        :امكانـات رفـاهي از جملـه    ارائـه  -4 ، است ها و آقايان موجود خانمبراي خوابگاه مناسب  مؤسسهپرديس 
     www.raghebisf.ac.ir:  ينترنتي نشاني - 0311-3687701 -6: تلفن  -  81635 -718:صندوق پستي - 2كيلومتر -خيابان بسيج -)ره(خيابان امام خميني -اصفهان:نشاني

در نظـر گرفتـه    ...قبيل تخفيف شـهريه و  تسهيالت براي دانشجويان ممتاز از -2   .باشد امكانات خوابگاه فراهم نمي در اين مؤسسه -1   :بابل ـمؤسسه غيرانتفاعي راه دانش  * 
ــي ــود م ــاني . ش ــل: نش ــرقي  -باب ــدي ش ــزاز  -كمربن ــهيد ب ــدان ش ــدي  -مي ــارراه معتم ــم  -چه ــت معل ــان تربي ــتي -خياب ــن  - 47441-47157:كدپس   0111-32379912-16تلف
   http://rahedanesh.ac.irسايت وبنشاني  -  0111-3279892 نمابر
ايجاد تسـهيالت وام   -2 ،...و)مشاوره  و هاي تقويت بنيه علمي تخفيف تشكيل كالسقرارداد با بنياد شهيد وايثارگران صددرصد ( -1 :راهيان نور ـ ساري  مؤسسه غيرانتفاعي* 

شـهر   مئكيلومتر پنج جـاده قـا   -ساري -مازندران  :نشاني . پانزده درصد، ده درصد ،شهريه رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب بيست درصد تخفيف -4 ، سرويس اياب وذهاب -3  ،دانشجويي
    شرفداركالي سفليجنب هتل نويد  -ساري 

   51378-73715: دپستيك .، جنب مخابرات شهيد قندي)والمان(يز، خيابان شريعتي جنوبي، خيابان مصلي تبر: نشاني :تبريز ـ ربع رشيديمؤسسه غيرانتفاعي * 
  www.raberashidi.ac.ir   سايت نشاني - 0411 -5573621 :نمابر - 0411-5575956-57: تلفن
بـراي ورزشـكاران حـائز رتبـه در      -2  .شـود  مـي اي داده اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز بر-1 :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي رجاء  * 

خيابـان   -قـزوين : نشـاني .  باشـد  فـراهم مـي   به تهـران و كـرج همـه روزه    مؤسسهسرويس رفت و آمد از محل  -3   .شود درنظر گرفته مي اي مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه
  www.raja.ac.ir   سايت نشاني - 0281 -3677105:نمابر - 0281-3677101-10: تلفن -الملل جنب خوابگاه دانشگاه بين -نوروزيان

خـودگردان   خوابگـاه  به ، دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه -2  . باشند ترم برخوردار ميشهريه در هر نفرات اول تا سوم از تخفيف -1   :رحمان ـ رامسر  مؤسسه غيرانتفاعي* 
  01925230511-13 :تلفن -جنب اداره گاز  - ميدان بسيج -رامسر : نشاني  .مند شوند بهره دانشجويان توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان مي -3. شوند معرفي مي

بـه   -2. گيـرد  در اختيـار دانشـجويان قـرار مـي     وام دانشـجويي در هـر تـرم    ،بودجه از صندوق رفاه دانشجويان تأمينصورت  در -1  :سمنان ـدانش   مؤسسه غيرانتفاعي رشد* 
 :نشـاني اينترنتـي   -3514919117كدپسـتي   -خيابان احمدي روشـن   -بلوار دفاع مقدس -ميدان استاندارد -سمنان: نشاني  . شود جوايزي اهدا مي هاي اول تا سوم رتبه حائزدانشجويان 

www.roshdedanesh.ac.ir    
و  ،%30 ،%40، %50رتبه اول تا سوم به ترتيـب   براي دانشجويان -2   .باشد پذير مي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان امكان تأمين -1   :تبريزـ مؤسسه غيرانتفاعي رشديه  * 

كوي الهيـه   -شهرك رشديه جنب -تبريز : نشاني  .خواهد شد شهريه ثابت تخفيف داده% 100الي % 10دارندگان عناوين ورزشي به تناسب از كريم و  حافظان قرآن ،%10، 17معدل باالي 
     www.roshdiyeh.ac.irنشاني اينترنتي - 0411 – 6678582: دورنگار -  6660661 -3 :تلفن -  5155956681:   كدپستي -خيابان سبالن  -

ـ مؤسسه غيرانتفاعي *  مهيـا  و بـالعكس  تهـران   به مؤسسهآمد همه روزه از  كيلومتري تهران واقع شده است و سرويس رفت و110شهرستان ساوه در فاصله-1 :ساوه رضويه 
اولويـت اول خـود    را بـه عنـوان   ايـن مؤسسـه  دانشـجوياني كـه    - 3 .در نظر گرفته شده است دانشجويان رتبه اول تا سوم ،خانواده معظم شهدا اعطاي تخفيف شهريه براي - 2 .باشد مي

  – 30و  28فردوسي  بين  -خيابان فردوسي   -ساوه  :نشاني .برخوردار خواهند شد از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل خود ،نمايند انتخاب
    www.razaviehsaveh.ac.ir: سايت وب - 086 - 42213691 :تلفكس -086-42213820 - 42219494 - 42219393 - 42219292: تلفن
واجد تخفيف شـهريه   مؤسسهممتاز برابر مقررات  دانشجويان -2.   امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد مؤسسهاين  -1 :تنكابن ـمؤسسه غيرانتفاعي رودكي  * 
نشـاني   - 0192-4229984 :دورنگار - 4235561-3 :تلفن - 46817-38859 :كدپستي - 318پالك  -كوچه شهيد شيرافكن  -ناصر پورتقي  خيابان شهيد -تنكابن  :نشاني .  باشند مي

     www.rodaki.ac.ir :اينترنتي
  06115511859تلفكس -06115512828تلفن -25شماره  -بين پيروزي والدن -غربي11خيابان -پادادشهر  -اهواز: نشاني    :اهواز ـ رهنمامؤسسه غيرانتفاعي * 
   .دانشجويان برتر در نظر گرفته خواهد شـد  تخفيف شهريه براي -2  .باشد امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي -1 :شيراز گسترـ دانش مؤسسه غيرانتفاعي زند* 

    www.zand-ihe.ac.ir : نشاني اينترنتي - 07116321044: نمابر -  07116321041: تلفن - 12ابتداي كوچه  -جنوبي ) ايمان( بلوار همت -ميدان معلم -شيراز: نشاني
به دانشجويان  -2. تواند از خوابگاه استفاده نمايد مؤسسه داراي خوابگاه استيجاري براي خواهران است و دانشجو با پرداخت اجاره مي -1:ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي سارويه * 

  – جاده دريا10كيلومتر  -ميدان خزر -ساري -مازندران :نشاني    .ارائه خواهد شد اي در هر نيمسال تخفيف ويژه مؤسس هيأتممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه 
   saroyeh.ac.ir :اينترنتي سايتنشاني  -0151-33685877نمابر - 0151-33685768 - 33685221تلفن
براي دانشجويان رتبه اول، دوم و  -2  .دارد امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود -1   :نيشابورـ مؤسسه غيرانتفاعي سبحان  * 

امـام   -) ره(خيابان امام خمينـي  -نيشابور: نشاني -)  كمتر نباشد 17آنان از مشروط بر اينكه معدل ترم (گردد تخفيف شهريه ثابت اعمال مي درصد 20و  30 ،50سوم در هر رشته به ترتيب 
  و www.sobhan.ac.ir :اينترنتي نشاني 0551-3348021: دورنگار - 0551-3348050-4: تلفن - 747: صندوق پستي -انتقال خون جنب سازمان -كوچه قوامي - 17خميني 

www.sobhanuniversity.com    
هـاي اول تـا سـوم هـر تـرم بـه        دانشـجويان رتبـه  بـه  -2.   باشـد  هاي خودگردان براي دانشـجويان دختـر مـي    اين مؤسسه داراي خوابگاه -1 :آمل ـ  نتفاعي سبزمؤسسه غيرا* 

فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حـائز   -هاي علمي دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3.   شود بعد تخفيف داده مي درصد از شهريه ثابت ترم 10،20،30ترتيب،
بنياد شهيد انقالب اسـالمي، از   با ارائه گواهي معتبر از فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر -4.  مند خواهند شد مؤسس از تخفيف بهره هيأتمصوبه  رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط

 - 0121-3272222-3273801-8 :تلفـن  - 647 :پسـتي  صـندوق  -بلـوار شـهيد منفـرد نيـاكي     -ميـدان عالمـه ميـر حيـدر آملـي      -آمـل : نشـاني .  خواهند شد مند تسهيالت ويژه بهره
      www.sabz.ac.ir : نشاني اينترنتي - 0121-3272961:دورنگار

 -5 :تلفـن  -روبـروي شـهرك سـيمرغ     -امير كبير جنب پل هوايي خورزوق -بزرگراه معلم  5كيلومتر  -خيابان كاوه  -اصفهان  :نشاني   :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي سپهر  * 
    www.sepehr.ac.ir : سايت نشاني -  03119519430

 .سازد را فراهم مي دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علميمي باشد كه شهر تبريز  نقطهدر بهترين  ي درسيها محل تشكيل كالس -1   :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي سراج * 
 www.seraj.ac.irاين مؤسسـه بـه نشـاني     اينترنتي براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايتداوطلبان مي توانند  .  وجود داردخوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر ارائه امكان  -2

  ) 0411( 5572830 -4 :تلفن  -ارك كوچه -خيابان شريعتي -تبريز: ساختمان مركزي نشاني .نمايندمراجعه 
از تخفيف  ،يت اول خود انتخاب نمايندوعنوان اول را به مؤسسهكشور، اين  آموزش عالي غرب مؤسساتبه دانشجوياني كه در ميان  -1    :سفيردانش ـ ايالم مؤسسه غيرانتفاعي* 
 10.000.000در طول دوره دانشـجويي مبلـغ    مؤسسه -3 . باشد خواهران مي داراي خوابگاه خودگردان براي برادران و مؤسسه -2   .شدمند خواهند  هدر نيمسال اول بهر شهريه ثابت% 20

اينترنت رايگـان بـراي دانشـجويان    استفاده از  -5 . شود شهريه داده مي به دانشجويان برتر در هر نيمسال تحصيلي تخفيف -4 . نمايد به دانشجويان نيازمند اعطا مي الحسنه ريال وام قرض
  .مقابل جهاد دانشگاهي  -نرسيده به چهارراه پيام نور  - بلوار دانشجو - ايالم: نشاني  . باشد مي ي تحصيليها هاي فني متناسب با رشته داراي كارگاه مؤسسه -6. پذير است امكان
   www.Safirdanesh.ac.irاينترنتي نشاني - 0841-2243792و  0841-2243791:تلفن
معرفـي   -2. گـردد  وام پرداخـت مـي   دهـد  به دانشجويان واجد شرايط متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه بـه مؤسسـه تخصـيص مـي     -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي سلمان  * 

 -  9179673499 :كدپسـتي  2نبش خضـرائي مـنش   - 2الدن  - ابتداي بلوار الدن  - بلوار وكيل آباد -مشهد  :نشاني . پذير است امكان هاي تائيد شده دانشجويان دختر و پسر به خوابگاه
  0511-8650370-71تلفن 

دانشـگاه   روبـري  -جاده دريا 7كيلومتر -ميدان خزر -ساري -مازندران: نشاني -. باشد داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران مي مؤسسه -1  :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي سنا  * 
    sana.ac.ir سايتنشاني  -   01512132657و  01512133990: نمابر - 01512133737و 01512133131:تلفن -آزاد اسالمي 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 70 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
 ارائـه محتـرم شـهدا و ايثـارگران بـا      خانواده -2  .وجود دارد امكان استفاده از وام شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان-1    :چنارانـ مؤسسه غيرانتفاعي سناباد  * 

به  -4 .  گيرد خودگردان تا حد امكان تعلق مي صورت هبه دانشجويان دختر، خوابگاه ب -3   .اجرايي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد هاي نامه گواهي معتبر از بنياد شهيد براساس آيين
به دانشجويان رتبـه هـاي اول تـا سـوم در هـر       -5  .شد درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد50 ،انتخاب نماينداولويت اول خود  عنوان را به مؤسسهدانشجوياني كه اين 

 38326401 - 38326402: تلفن -جنب ساختمان بخشداري -ابتداي بلوار استقالل -شهر جديد گلبهار  -استان خراسان رضوي: نشاني   .خواهد شد نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه داده
   ir.ac.sanabad.www اينترنتيپايگاه نشاني  -  051-38326399: دورنگار - 051 -

از  ،انتخـاب كـرده باشـند   عنوان اولويت اول خـود   دانشجوياني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين مؤسسه را به-1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي شانديز  * 
دانشـجويان در طـول    -3. اقدام نمايند صورت اقساط بهمتغير شهريه  پرداخت برايتوانند  دانشجويان مي -2   .مند خواهند شد بهره نيمسال تحصيلي 4در شهريه ثابت % 60تا % 20تخفيف 

 - مشـهد : 1ساختمان شماره  نشاني   .سوم هر ورودي، در هر سال برخوردار خواهند بود نمرات اول تا برايتحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه  دوره
هزينـه ايـاب و ذهـاب    (جنب مسجد  -11خيابان مدرس  -مشهد به شانديز 2كيلومتر : 2ساختمان شماره نشاني - 0511 -8838470 :تلفن  -. 1/8پالك  -8وكيل آباد   - بلوار وكيل آباد

. 504شماره  -منفي يكوليعصر  -)عج(خيابان وليعصر  -شانديز -مشهد :3ساختمان شماره نشاني - 0511 -4350310 :تلفن) باشد رايگان مي 2آباد تا ساختمان شماره  هاي بلوار وكيلانت از
  www.shandiz.ac.ir: نشاني سايت - 09372754528تلفن 

درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده  10 ،20 ،30در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل  -1   :شاهرود ـمؤسسه غيرانتفاعي شاهرود * 
ـ  ) خصوصي(خودگردانهماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه  -2 . باشند 17خواهد شد به شرطي كه داراي حداقل معدل  در  -3  .عمـل خواهـد آمـد    هبرايدانشـجويان ب
خيابان شهيد  -ميدان واليت  -شاهرود : نشاني .رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت صورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق

     www.nbshahrood.ac.ir :نشاني وب سايت - 0273-3373651-3: تلفن -)  ع(ميدان حضرت ابوالفضل  -هاشمي نژاد 
جنـب   -داخل مـيالن   -27خيابان دانشگاه  -خيابان دانشگاه -زاهدان -استان سيستان و بلوچستان: نشاني  :)ويژه خواهران( نزاهدا ـ كوه شرقمؤسسه غيرانتفاعي ش* 

  0541-2447847تلفن  -   4پالك  -دفتر هواپيمايي 
درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعـد   10 ،20 ،30در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل  -1   :گنبدكاووس ـمؤسسه غيرانتفاعي شمس  * 

در  -3  .عمل خواهد آمـد  هبرايدانشجويان ب) خصوصي(خودگردانهماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه  -2. باشند 17داده خواهد شد به شرطي كه داراي حداقل معدل 
بلـوار    -گنبد كاووس  -استان گلستان: نشاني . رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت صورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق

    -0172 -3349640: تلفن  - ضلع شرقي درياچه مصنوعي -شادي
     gonbad.ac.ir -www.nbshams:  سايت نشاني وب

وام به دانشجويان  -3.   تعلق خواهد گرفتتخفيف شهريه  رتبه هاي برتر به -2.   باشد مي داراي خوابگاه خودگردانمؤسسه  -1   :شمس تبريزي ـ خوي  مؤسسه غيرانتفاعي* 
روبـروي   -) عج(بلوار وليعصر -خوي -آذربايجان غربي: نشاني.  باشد مي كامپيوتر هاي آموزشي زبان انگليسي و به دپارتمان مجهزمؤسسه  -4.   پرداخت خواهد شد رفاه دانشجويي صندوق

  044 -36241620: تلفكس -   044 -36241083 - 36241205 - 36241206: تلفن  -  5816761394: كد پستي -سيلوي گندم
نشـاني   -025 -32808680-4: تلفـن  -)نـور  خيابان دانشگاه پيام(متري امامت 36متري شهروند و  50تقاطع  -پرديسان -قم: نشاني   :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  * 

    www.shahabdanesh.ac.ir :  اينترنتي
به رتبه برتر در هر نيمسال برابر  -2 .  استرفاه حال دانشجويان از امكانات رفاهي نظير خوابگاه برخوردار براياين مؤسسه  - 1 :مؤسسه غيرانتفاعي شهرآفتاب ـ خمين* 

نهايت عاليات و همچنين دريافت وام شهريه  اعزام هرچه بيشتردانشجويان به عتباتبراي واحد فرهنگي و دانشجويي در اين مؤسسه  - 3 .  گيرد مؤسس تخفيف ويژه تعلق مي هيأتضوابط 
تحصيل دانشجويان براي ايثارگران  بهزيستي و همچنين بنياد شهيد و امورسازمان  ،)ره(امام خميني با نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد همكاري الزم - 4 .  آورد عمل مي هتالش خود را ب

 نشاني - 086 -  46342720الي  22: تلفن -طبقه سوم  -روبروي دانشگاه پيام نور -  دانشجوانتهاي بلوار شهداي  -خمين شهرستان -استان مركزي:نشاني.   گيرد تحت پوشش انجام مي
   www.shahreaftab.ac.ir  سايت اينترنتي

به دانشجويان ممتاز هر رشته تخفيـف   براساس ضوابط مصوب شوراي مؤسسه -2  .شود خوابگاه خودگردان ويژه خواهران ارائه مي -1    :آستارا ـمؤسسه غيرانتفاعي شهريار  * 
 :نمـابر  - 1314صـندوق پسـتي    - 43911- 46168كدپستي  -خيابان خواجه نصيرالدين طوسي  -1فاز   -شهرك عباس آباد -آستارا  -استان گيالن: نشاني  . شهريه تعلق خواهد گرفت

    0182- 5254010-4020:  تلفن - 01825254040
شهيد و  با بنياد مؤسسه -2  .گيرد صورت خودگردان صورت مي خوابگاه براي دانشجويان غيربومي در حد امكان و به تأمين -1   :كرمانشاه ـضايي ر مؤسسه غيرانتفاعي شهيد* 

 مؤسسـه  -بر بيست متـري شـرقي    -شهرك دادگستري  -شهرك الهيه  -كرمانشاه  :نشاني   .آورد عمل مي هاي الزم را به هماهنگي امور ايثارگران در خصوص تخفيف شهريه همكاري و
   08318267515 -08318272659 :تلفن  - آموزش عالي شهيد رضايي

هـاي معظـم شـهدا و     بـه خـانواده   -2  . اسـت  اسالمي و انقالبـي در طـول تحصـيل بـراي كليـه دانشـجويان الزامـي        ترعايت شئونا -1   :ابهر ـمؤسسه غيرانتفاعي صائب  * 
   .مند خواهند شـد  در شهريه تحصيلي بهره يففتخاز  نمونه هر رشته  دانشجويان ممتاز و -3.    در شهريه تحصيلي اعطا خواهد شدمدارك معتبر تخفيف  با ارائه) همسر و فرزندان(جانبازان

 -6    .دانشجويان بـه عنـوان كـار دانشـجويي     امكان استفاده -5  . شود دانشجويان ارائه ميهزينه از دانشجو به  لعكس با اخذاب زنجان و ،قزوين ،تهران،كرج ذهاب از سرويس اياب و -4
ـ   خوابگاه ولي مشاوره الزم را در خصوص معرفي آنان به براي برادران مي باشد،خوابگاه فاقد و  داراي خوابگاه خواهران با ظرفيت محدود بوده مؤسسه عمـل   ههاي خصوصي داراي مجـوز ب

بـا   مؤسسـه  -8.   خواهـد شـد   به دانشجويان وام پرداخـت دانشجويان، در صورت تحقق وام دانشجويي توسط صندوق رفاه  -7  . نظارت دارد فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان آورد و بر مي
 :نشاني   .نمايند مراجعه www.saeb.ac.ir مؤسسه به نشاني به سايت براي كسب اطالعات و آشنايي بيشترتوانند  داوطلبان مي.  نمايد موافقت نميدانشجويان انتقال دائم يا موقت 
   02189783144 :نمابر - 02458542326-8: تلفن -  45619 - 36973:كد پستي  -ضلع شمالي اتوبان  -قزوين  به ابهر كيلومتر يك اتوبان

   -كوچه پرورش -روي آتش نشاني روبه -بابلخيابان  -شهر قائم -استان مازندران :نشاني :قائمشهرـ مؤسسه غيرانتفاعي صالحان * 
  01232265309: نمابر - 01232250538و  01232265308: تلفن
خوابگـاه   -2   .شود درصد داده مي 50و  75 ،100ريه ثابت به ترتيبـوم تخفيف در شهـجويان رتبه اول تا سـدر پايان هر ترم به دانش -1     :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي صبا  * 

دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق  به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه -3. خواهد شد تأمينهزينه  خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ
انتهاي خيابـان   -اروميه : نشاني  .مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از -5   .شدبا رفاهي از قبيل سايت اينترنتي و كتابخانه مي داراي امكانات مؤسسه -4  .خواهد گرفت
    www.saba.ac.ir:  نشاني اينترنتي - 0441-3461419: دورنگار - 0441-3477176-3467434: تلفن -  335پالك  - 45كوچه شماره  -نرسيده به پل قويون  - شهيد بهشتي

تشـويق   -4 ، هاي تخصصي آزمايشگاه -3 ، سايت كامپيوتري مجهز -2 ، خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر -1: داراي مؤسسهاين  :اصفهان ـفاعي صفاهان  مؤسسه غيرانت* 
نشاني  . مي باشد.. .سيستم آموزشي و ثبت نام اينترنتي و -6 ، بهزيستيسازمان و  )ره(امام خميني  تحت پوشش كميته امداد تخفيف مالي به دانشجويان -5 ، دانشجويان ممتاز برايمالي 

    0311-7777110: تلفن 81747-43196: كدپستي  -بن بست ماهر  -خيابان جانبازان - بلوار كشاورز -اصفهان: نشاني  -  www.safahan.ac.ir :اينترنتي
در هر  مؤسسهاساس ضوابط  بر به دانشجويان ممتاز -2 ،  باشد كيلومتري اصفهان مي 18واقع در فوالدشهر در  مؤسسهمحل  -1  :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد * 

خـدمات مختلـف    ارائـه در ازاي  مؤسسـه  -4 . نمايـد  رات و براي كليه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارايه ميوحد مقد براي برادران در مؤسسه -3 .  شود نيمسال تخفيف ويژه داده مي
   0334-2636677:تلفن -بلوار شهدا  -فوالدشهر  - اصفهان:نشاني .  نمايد مي اخذ آنانشهريه را از % 5معادل  ،اينترنتي به دانشجويان

هر رشته تخفيف شهريه در  اول تا سوم براي نفرات -2   براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد، مؤسسه -1   :قائمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  * 
امـور دانشـجويي    -5   شـد،  كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخـوردار خواهنـد   -4   گيرد، متقاضي تعلق مي وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان -3   نظر گرفته خواهد شد،

: تلفـن  -بـه سـاري    مشـهر ئاتوبـان قا  3كيلـومتر   -مازنـدران  :نشـاني    .مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد قاضيهاي محترم دانشجويان مت هاي الزم را به خانواده مشاوره مؤسسه
     www.sgh.ac.irسايت نشاني  - 01233245934  - 01233245933 -01233245924 -01233245923

 -2   .داد متقاضي را اسكان خواهد طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان مؤسسهدانشجويان با همكاري  -1 :بابل ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  * 
فرزندان و همسران شاهد  -3  .شد خواهند برخوردار) شهريه ثابت% 15و % 20، %25به ترتيب (از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي  نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي

-2163217و  0111-2163215: تلفـن   -مؤسسـه  پرديس -مشهرئبابل به قا جاده 5كيلومتر  -بابل: نشاني   .مند خواهند شد بهره مؤسسهاين  گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با ارائهبا 
  www.mit.ac.ir :  نشاني اينترنتي  - 0111-2163214: دورنگار - 0111

تخفيـف ويـژه بـراي     -2 ، مناسـب  هاي دخترانه و پسـرانه خـودگردان بـا كيفيـت     استفاده از خوابگاه برايمعرفي دانشجويان  -1 :مراغه ـ مراغهمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي * 
ايثـارگران و جانبـازان و    همكـاري بـا بنيـاد شـهيد و     -4 ،  باشند.. .هنري و ،ورزشي ،هاي علمي كه موفق به كسب مقام يتخفيف ويژه براي دانشجويان -3 ،  دانشجويان رتبه اول تا سوم

 :نشـاني .   اسـتفاده از وام صـندوق رفـاه    معرفي دانشجويان متقاضـي  - 5 ، دانشجويان واجد شرايط بهزيستي در خصوص پرداخت شهريهسازمان و  )ره(امام خميني همچنين كميته امداد
  0421-2250200 نمابر   - 0421 -2250201 -4تلفن  -كوچه شهيد نوجوان  -خيابان ساسان  -خيابان اوحدي  -مراغه  -آذربايجان شرقي 

  011 – 52240120 -52221864-52225996 :تلفن -  .پالوجده -خيابان هفده شهريور -چالوس: نشاني   :چالوس ـمؤسسه غيرانتفاعي طبرستان * 
      www.tabarestan.ac.ir:سايت نشاني

بـراي  هاي خودگردان سطح شهر  هماهنگي و تعامل با خوابگاه -2 . برخوردار خواهند شدممتاز از تخفيف ويژه در شهريهدانشجويان  -1   :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي عرفان  * 
   – 57نبش كوچه شماره  -خيابان گلدشت  -كرمان  :نشاني   .توانند از تسهيالت وام دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي-3  . گيرد صورت مي دانشجويان غير بومي اسكان
  .مراجعه فرماييد www.erfan.ac.ir نشانيبه  مؤسسهبه پايگاه اينترنتي  ،نام هاي مربوط به ثبت اطالع از آخرين اخبار و اطالعيهبراي   - 0341-3243041-46: تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 71 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
    051-38827641: نمابر 38830118-21 :تلفن 91779-37663: كدپستي.    8و  6، پالك 43مشهد، بلوار كوثر، كوثر : نشاني :مشهدـ  عطارمؤسسه غيرانتفاعي * 
   www.attar.ac.ir : سايت مؤسسه وب
شهيد  خيابان -شهر شاهين  - استان اصفهان: نشاني .نمايد خودگردان معرفي مي اين مؤسسه دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه :شاهين شهرـ مؤسسه غيرانتفاعي عقيق * 

   www.aghigh.ac.ir سايت مؤسسه وب -0312  - 5227992-0312: نمابر - 5232003 -5 و 5224790 :تلفن - 33 پالك -غربي 11فرعي  -) مخابرات سابق(دكتر بهشتي
ممتاز تخفيـف شـهريه    به دانشجويان -2.   شده استبيني  لعكس پيشاوسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1  :گرمسار ـمؤسسه غيرانتفاعي عالءالدوله سمناني  * 

.   دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفـاه برخـوردار خواهنـد بـود     -4.   هاي تحصيلي برخوردار است رشته هاي اختصاصي مربوط به از آزمايشگاه و كارگاه مؤسسه -3.   شود داده مي
حاجي  -گرمسار  :نشاني.   باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي داراي اينترنت بي مؤسسه -6.   باشد ز خوابگاه دانشجويي برخوردار مياسكان دانشجويان خواهر و برادر ا براي مؤسسه -5

       www.asihe.ac.irمؤسسهسايت نشاني    -  0232-4533924-7تلفن  -آباد
 -2.  شـوند  برخـوردارمي  درصـدتخفيف شـهريه ثابـت   30از ، باشـد  17دوره كارداني آنـان بـاالتراز   دانشجوياني كه معدل  -1 :رفسنجان ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  * 

خـودگردان اسـتفاده    خوابگـاه  از توانند دانشجويان مي -3.   شوند مي درصدبرخوردار15و25،35تخفيف شهريه ثابت  از به ترتيب، كسب كنند دانشجوياني كه درهرترم رتبه اول،دوم وسوم را
 اينترنتـي  نشـاني   -  134:صـندوق پسـتي   - 03913230776:دورنگـار  - 03913234863-8:تلفـن   -نفـت  جنب شـهرك  - يزدبه  جاده رفسنجان 2كيلومتر  -رفسنجان :نشاني  . نمايند

www.aj.ac.ir    
خصوصي خودگردان و داراي مجوز رسمي  هاي تالش خواهد كرد متقاضيان خوابگاه اعم از دختر و پسر را به خوابگاه مؤسسهاين -1 :عالمه خويي ـ خوي مؤسسه غيرانتفاعي* 

   .واهـد گرفـت  برابر ضوابط و مقررات تعلـق خ  %30به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تخفيف در شهريه به ميزان  -2   .دانشجو خواهد بود عهده هاي خوابگاه بر پرداخت هزينه. معرفي كند
منـد،   هبـراي دانشـجويان عالقـ    -4   .خواهد شد رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق -3

 بـراي خـدمات ويـژه    ارائـه صورت رايگان بـا   به اردوهاي علمي، تفريحي -5   .خواهد شد ارائهصورت موفقيت در پايان دوره گواهي معتبر  در گردد و هاي عملي حسابداري برگزار مي كارگاه
بـراي   -7  .باشـد  خـدمات مـي   ارائـه اينترنت، آمـاده   برادران و خواهران همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به منظور استفاده رايگان از سايت مخصوص -6  .شود دانشجويان برگزار مي

ميدان وليعصر  -خوي: نشاني  .گردد فوق برنامه تشكيل مي هاي كالس.. ) .شنا، واليبال، فوتسال و كامپيوتر و( هاي مختلف ورزشي، آموزشي و غيره  مند به فعاليت در رشته هالقدانشجويان ع
  0461 - 2251153: دورنگار - 0461 - 2254383و  0461 - 2259454: تلفن -  http://www.allamehkhoei.ac.ir :اينترنتي نشاني -جنب پمپ بنزين -)عج(

هـاي مصـوب    نامـه  مقررات و آئين دانشجو موظف است كليه -2.   رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است-1 :  قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  * 
رشته تخفيف ويـژه ارائـه    در هر براساس ضوابط داخلي مصوب شوراي مؤسسه به دانشجويان ممتاز -3.   مؤسسه را رعايت نمايد تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي ،وزارت علوم
هاي متعلقه را طبق بـرآورد   كليه هزينه متعهد است ،ه انصراف دهدچنانچه دانشجويي به هردليل از تحصيل در اين مؤسس -5.   ندارد اين مؤسسه برنامه انتقال و جابجايي -4.   خواهد شد

در صـورت   -7.   حـل نمـوده اسـت    هاي خودگردان مشكل سـكونت دانشـجويان را   اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاه ،است فاقد امكانات خوابگاه مؤسسه -6.   مؤسسه بپردازد
مقاطع بـاالتر را بـراي    هاي آمادگي امكان تحصيل در مؤسسه از طريق برگزاري دوره -8.   تحصيلي تعلق خواهد گرفت يان حائز شرايط وامبه دانشجو ،تخصيص وام از طرف وزارت متبوع

 -10. مـي باشـد   دانشـجويان همه روزه از تهران و كرج به مؤسسه و بالعكس مهيا اسـت،هزينه مربوطـه بعهـده     سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان -9.   دانشجويان مهيا نموده است
 -پونـك  -قـزوين : نشـاني   .شوند ملي يا استاني حائز رتبه اول شوند،از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي هاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در سطح دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت

   ir.ac.adi://http/وب سايت نشاني  -0281-3692391-2:دبيرخانه شماره تلفن -قائم جنوبي يابانخ -بلوار اميركبير
   02813681006: نمابر 02813675065: تلفن -  91پالك  - 20حكمت  -خيابان نوروزيان  -قزوين : نشاني  :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي * 
دانشـجوياني كـه ايـن     دانشجويان ممتاز و همچنين -2 باشد،  مي طرف قرارداد با بنياد شهيد و امورايثارگراناين مؤسسه  -1  :شهر عالمه طبرسي ـ قائم  مؤسسه غيرانتفاعي* 

فراغت ار تحصـيل بهـره    دانشجويان از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي با بازپرداخت بعد از -3   .گرفته شده است عنوان اولويت اول انتخاب نمايند، تخفيف شهريه در نظر را به مؤسسه
: تلفـن  -نيـروي انتظـامي    جنـب سـتاد فرمانـدهي    -جاده بابل  2مشهر كيلومتر ئقا  -مازندران: نشاني . گردد برگزار مي صورت اينترنتي به مؤسسهكليه امور آموزشي  -4   .مند خواهند شد

  www.a-tabarsi.ir  وب سايت 01232292563: تلفكس 01232294538
صورت خودگردان براي خواهران و بـرادران   هخوابگاه ب -2  .رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است -1 :كاشان ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  * 

اسـتهالك عـالوه بـر شـهريه مصـوب، بـراي هـر         ها و بخشي از هزينه ها و كارگاه تهيه قطعات مصرفي آزمايشگاه براي -3  .خواهد شد تامين دانشجويي با نظارت و كنترل حوزه معاونت
   .خواهـد يافـت   تخصـيص  سـه تـرم تحصـيلي وام شـهريه     به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از تـرم دوم بـراي   -4  .دريافت خواهد شد يكصد هزار ريال) 100000(آزمايشگاه و كارگاه 
  0361 -5431075 نمابر  - 0361 -5431070تلفن  - . دنمراجعه نماي www.feiz.ac.ir نشانيبه به سايت اين مؤسسه اطالعات بيشتر كسب  برايداوطلبان مي توانند 

 -2.   باشـد  كرج مـي  داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و مؤسسهاين  -1    :قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  * 
 وبگـاه   - خيابـان شـهيد بهشـتي    -ميـدان معـاد   -بلـوار معـاد   -)ره(بلـوار امـام خمينـي    -اقباليـه  -قـزوين  :نشاني .  شوند مند مي دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره

www.allamehmajlesi.ac.ir   - 0282-5423950-60: تلفن    
  - 03232266931-2: تلفـن   - 83915-131صـندوق پسـتي     -اي الـه خامنـه   بلوار آيت  -ميدان مدرس -نايينشهرستان :نشاني :نايينـ مؤسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  * 
  ir.ac.naeini.www: اينترنتي سايت نشاني - 03232266930 :نمابر
دانشـجويان درصـورت    -2. برخوردارخواهند بود  رشته متناسب با تعداد پذيرفتگان از تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز هر -1 :علم گستر مهاجران ـ اراك  مؤسسه غيرانتفاعي* 

اسـتان   :نشـاني  .وام تحصـيلي اسـتفاده نماينـد    هـاي رفـاه از   توانند طبق ضوابط صندوق دانشجويان مي -3  .اراك استفاده نمايند شهر در تأييد هاي خودگردان مورد توانند ازخوابگاه نياز مي
بـه  اطالعات بيشـتر  سب توانند براي ك داوطلبان مي - 08638625939:تلفن -08638623611: تلفكس -خيابان پرديس غربي انتهاي - خيابان مالصدرا  - شهر مهاجران -اراك -مركزي

   .مراجعه نمايند www.egm.ac.irسايت اينترنتي اين مؤسسه به نشاني 
به دانشـجويان   -2 . شود داده مي صورت خودگردان هب مؤسسهخوابگاه براي دختران و پسران با نظارت و كنترل مستقيم -1 :علم و ادب نوين ـ شيروان  مؤسسه غيرانتفاعي* 
شـركت  .. .ورزشي و ،فرهنگي ،علمي در مسابقات موسسهبه دانشجوياني كه به نمايندگي از  -3  .شهريه ثابت داده خواهد شد تخفيف در 17شرط حداقل معدل  هنيمسال بهاي اول هر  رتبه

اين  -5 .مند گردند شهريه صندوق رفاه بهره توانند از وام و دانشجويان همچنين مي گردد ميصورت اقساطي اخذ  هشهريه ب -4شود  داده مي تخفيف در شهريه ثابت ،نموده و حائز رتبه گردند
 -خراسان شمالي  :نشاني .تحت پوشش همكاري دارد در اخذ شهريه دانشجويان.. .بهزيستي وسازمان  ،بنياد شهيد ،)ره( كميته امداد حضرت امام  با ادارات و نهادهاي حمايتي نظير مؤسسه

   www.elmoadabenovin.ac.ir :وب سايت 05856249730 - 6249731 :تلفن  - ) ع(ه ميدان امام علي حاشي -شيروان 
بـراي   -2  .وجود دارد و با هزينه دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر مؤسسههاي خودگردان تحت نظر  خوابگاهامكان استفاده از-1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي علم وفن  * 

هـاي   مسابقات يـا رقابـت   دانشجوياني كه در -3   .گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  40، 50ثابت آنان به ترتيب  نيمسال در شهريه 2دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره در 
سرويس ايـاب و   -4. گردند برخوردار مي اي در شهريه ثابت نيمسال مربوط از تخفيف ويژه ،شركت نموده و مقام اخذ نمايند اين مؤسسهعلمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري و ورزشي از طرف 

بيمه حوادث و وام دانشجويي صندوق رفاه  دانشجويان در طول مدت تحصيل خود از مزاياي -5   .باشد عهده دانشجويان مي هزينه آن به باشد كه ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي
جاده  4كيلومتر  - اروميه: نشاني   .گيرد مي انجام www.efc.ac.ir به نشاني مؤسسهنام دانشجويان جديد الورود از طريق وب سايت اين  ثبت -6.گردند كشور برخوردار ميدانشجويان 

   0441-3514090تلفن  -57351 -33746كدپستي   - آباد جنب شهرك آلمان   - )چي چست ( دريا 
   .هاي خودگردان معمول خواهد داشت هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه رفاه حال دانشجويان، راهنمايي براي مؤسسه-1  :تبريز ـفناوري شمس  علم ومؤسسه غيرانتفاعي * 

 - 266پـالك   -متـري مائـده  18-نـور  خيابـان  -ياغچيـان  -تبريز :نشاني   .هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه منظور خواهد شد براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم -2
   www.shamsist.ac.ir :نشاني اينترنتي - 0411-3863474: تلفاكس -  5169659779:كدپستي

  و 02334205158 :تلفـن  –نبش بلـوار دانشـگاه    - ميدان انقالب -شهرستان گرمسار -استان سمنان:نشاني      :علوم توسعه پايدار آريا ـ گرمسار  مؤسسه غيرانتفاعي* 
  02334235491 :نمابر - 02334205747

 -2 . شـد  خواهند نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار -1  ):بابل( اميركالعلوم و فناوري آريان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي * 
 -بابـل  : نشـاني    .نماينـد  اسـتفاده ) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  صندوق رفاهتوانند از وام دانشجويي  دانشجويان براي پرداخت شهريه مي

  www.aryan.ac.ir: نشاني اينترنتي  -0111-3254000: نمابر -   0111 - 3255000 )خط 8: (تلفن -نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال 
شـهريه داده   تخفيـف  هاي اول تا سوم در هر تـرم،  به دانشجويان رتبه مؤسسهبراساس ضوابط مصوب در اين   -1   :اصفهان ـفناوري سپاهان   ي علوم ومؤسسه غيرانتفاع* 
انتهاي بلوار  -شهر سپاهان -اصفهان :نشاني  .نمايد اقدام مي مؤسسههاي خودگردان و تحت نظارت  خوابگاه خوابگاه، از طريق تأمين برايبرحسب نياز دانشجويان  مؤسسهاين  -2  .شود مي

   www.sepahan.ac.irنشاني اينترنتي  -0311- 6530245:،دورنگار0311- 6530080و  6530241-2:تلفن -بلوار پاسداران جنوبي -غدير
 -ميـدان فرمانـداري    -شـهرك نريمـان    -قشـم  : نشاني.   باشد مي داراي خوابگاه خودگردان دخترانه و پسرانهمؤسسه   :مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي ـ قشم * 

     07635258233 - 07635258234تلفن - 6كوچه سنبل  -خيابان بسيج 
  .شـود  در شهريه تخفيف داده مي مؤسسه در پايان هر نيمسال طبق ضوابط) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز -1  :همدان ـمؤسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  * 

 -ميـدان دانشـگاه   -همـدان  -استان همدان: نشاني.   بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد مؤسسهباشند و  خودگردان كه داراي مجوز رسمي مي هاي امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه -2
   www.atr.ac.ir:  سايت اينترنتي نشاني - 0811- 8232090و 8231666و  8230410: تلفن  6515735617:  كدپستي - 6پالك -چهارراه عارف



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 72 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
: تلفن - 1188صندوق پستي  - نرسيده به بيمارستان خاتم االنبيا  -بلوار شهداي زينبيه-ميانه - شرقي  آذربايجان: نشاني :ميانهـ القضات  مؤسسه غيرانتفاعي عين* 

  04232247594:نمابر 04232247595-04232247591 -04232247592
 -3.   گردد مي وام دانشجويي اعطا به دانشجويان - 2. خواهند شدمعرفي مؤسسه هاي خودگردان تحت نظارت  دانشجويان به خوابگاه :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي غزالي * 

 -فلكه هما -مينودر- قزوين  :نشاني  - .مند خواهند شد بهرهدر شهريه  تخفيفاز دانشجويان ممتاز  -4 . امكان پذير است تهرانسرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف استفاده از 
  website:ghazali.ac.ir نشاني اينترنتي - 02813790293:نمابر - 0281 3790291-2 :تلفن -شيشه هاي تعاوني جنب ساختمان

 -2. شـد  دانشجوياني كه در مسابقات علمي حائز رتبه شـوند از تخفيـف ويـژه برخـوردار خواهنـد     -1   :آبيك قزوين ـكاشاني   جمشيدالدين  مؤسسه غيرانتفاعي غياث* 
مخابرات  برق، دانشجويي عمران،هاي علمي  انجمن -3.   باشد دانشجويان ممتاز و ارتباط با صنعت داير مي هاي فعاليت برايهاي پژوهشي شبكه، نرم افزار، رباتيك و شبيه سازي  آزمايشگاه

.   كشوري فعـال اسـت   شركت در مسابقات براي مؤسسهو تيم رباتيك و تيم خودروهاي الكتريكي  ACM اي رايانه سطح كيفي دانشجويان به فعاليت مشغولند و تيم ءارتقا برايو كامپيوتر 
توجـه بـه    بـا  -6.   باشـند  طور فعال داير مي افزاري مخابرات، الكترونيك، برق و كامپيوتر به سخت هاي كليه كارگاه -5.   صورت رايگان از اينترنت استفاده كنند توانند به دانشجويان مي -4
ها بر اسـاس   ين رشتهعلمي در ا تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان مؤسسهكاربردي،علوم كامپيوتر و عمران سازه  رياضي ،)مخابرات(هاي برق اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته راه

نامـه همكـاري بـا مركـز رشـد       تفـاهم  عقـد  -8 ،در جهت رشد و توسعه فكـري   online صورت هالكترونيكي و استفاده از منابع آن ب ايجاد كتابخانه -7.   كند نامه مربوط فراهم مي آيين
 0282-2898511-15و  0282 -2881200 -10 :تلفن -بلوار نيايش  -ميدان مادر  -آبيك  :نشاني .مؤسسهبه كار مركز رشد در  واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان قزوين و شروع

     www.ghiaseddin.ac.ir:نشاني اينترنتي   -
   0711-7325144 :تلفن – 224پالك  -متري سعدي 20 -باغ دلگشا -غرب  - شيراز :نشاني :)ويژه خواهران( فاطميه ـ شيراز مؤسسه غيرانتفاعي* 

    fatemiyehshiraz.ac.ir :نشاني اينترنتي
ايـن   -2 .خواهنـد شـد   دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي ار تخفيف ويژه برخـوردار -1  ):آذرشهر(ايرانيان ـ گوگان   مؤسسه غيرانتفاعي فخر* 

  -آذرشـهر   -استانĤذربايجان شرقي : نشاني   .نمايد هاي خودگردان مي اسكان دانشجويان در خوابگاهبراي همكاري را  خوابگاه دانشجويي هيچ تعهدي ندارد ولي حداكثر تأمين براي مؤسسه
  :نشـاني اينترنتـي   - 0412 - 4530168: نمـابر   - 0412- 4530164-6 :تلفـن   -آمـوزش عـالي فخـر ايرانيـان     مؤسسه دفتر مركزي  -جنب بانك كشاورزي  -خيابان امام   -گوگان 

www.fakhreiranian.ac.ir    
امكـان   -3.   باشـد  داراي خوابگاه خودگردان خواهران مـي  مؤسسه -2.    بهره مند خواهند شدتخفيف ويژه از دانشجويان ممتاز  -1    :ساوه ـمؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي  * 

اسـتان  :نشـاني  .  خواهد شدپرداخت  دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان كشور وام -4.  وجود دارد سرويس اياب و ذهاب به تهران تحت پوشش شركت آسان سفر ساوهاستفاده از 
  www.frs.ac.ir وب سايت - 086 - 42341055تلفن  -روبروي هتل شهرصنعتي -خيابان مهارت  -ساوه  شهرك صنعتي -ساوه  -مركزي

ايـن مؤسسـه    -2. مند خواهد شـد  ما بين بنياد شهيد با اين مؤسسه بهره همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر، از قرارداد فيفرزندان و  -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي فردوس  * 
صـورت   در -4   .اهنـد بـود  دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خو -3.   عمل خواهد آورد هخصوص تهيه مسكن دانشجويان همكاري الزم را با آنان ب اما در ،باشد داراي خوابگاه نمي
دانشحويان ممتاز هر رشته، در يك سال تحصـيلي تخفيـف شـهريه     به -5.   به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه تعلق خواهد گرفت ،صندوق رفاه دانشجويان اعطاي وام از طرف
نشاني   - 0511 -7264134: نمابر - 0511-7269745و  0511-7291114تلفن    - 30كالهدوزشهيد  -بلوار شهيد كالهدوز -مشهد -خراسان رضوياستان  :نشاني  .تعلق خواهد گرفت

    www.ferdowsmashhad.ac.ir اينترنتي
بـه   -2. گيـرد  وام شـهريه تعلـق مـي   تحقيقـات و فنـاوري،   به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم،    -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  * 

باشد تخفيـف شـهريه تعلـق     17رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي كه معدل آنان باالتر از  حائزدانشجويان  به -3  .دانشجويان دختر با دريافت هزينه اندك، خوابگاه داده خواهد شد
.   شد بهزيستي حسب مورد معرفي خواهندسازمان يا  )ره(امام خميني  د و همچنين كميته امداددريافت شهريه به بنياد شهيبراي دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط  -4  .گيرد مي

عالي استاني و يا  آموزش مؤسساتها و يا  دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به -6   .دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود -5
بلـوار   -ورزشـي فجـر   بعـد از سـالن   -بلوار جمهـوري اسـالمي   -كرمان :نشاني. ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ري مقامكشو

     Farhikhtegan.ac.ir : اينترنتي نشاني - 0341-2820792 :نمابر - 0341 -2820793 :تلفن آموزش. ضلع غربي -تقاطع بلوار رضوان و بعثت -رضوان
 -.  اسـتفاده خواهنـد نمـود    اياب و ذهاب سرويسدانشجويان از  -2 .  مند خواهند شد بهرهتخفيف شهريه از  دانشجويان ممتاز -1   :قائمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي فروردين  * 

     http://farvardin.ac.ir :سايت وب نشاني -01232294243 -6: تلفن -جاده نظامي  4كيلومتر -قائمشهر   -مازندران  :نشاني
. اعطا خواهد نمودتخفيف كامل شهريه   مؤسسهدانشجوي برتر  3و به كل شهريه تخفيف در% 20مؤسسه به تمامي دانشجويان  -1   :مؤسسه غيرانتفاعي فرهمند ـ الريجان * 

    تهران به آمل  70كيلومتر  -جاده هراز :  نشاني. و بالعكس استفاده خواهند نمود تهران بهاز شهر آمل  اياب و ذهاب سرويسو خوابگاه رايگان دانشجويان از  -2
سـرويس   تواننـد از  دانشجويان مي -2  .نمايند استفادهدانشجويان  توانند سه ترم متوالي از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان مي -1 :سمنان ـمؤسسه غيرانتفاعي فضيلت  * 

منظور رفـاه   به مؤسسهاين  -4  .مند خواهند شد بهره درصد شهريه ثابت 30و  40 ،50دانشجويان ممتاز اول دوم و سوم هر دوره از تخفيف  -3.   اياب و ذهاب به داخل شهر استفاده نمايند
     0231 -3304930 -4 :تلفن -پارك سيمرغ  -ميدان قومس -سمنان: نشاني.    نمايند معرفي مي مؤسسههاي مورد اعتماد  را به پانسيون آنها نام  هنگام ثبت حال دانشجويان به

سـاختمان   نشـاني   .برخـوردار خواهنـد شـد    در هر نيمسال از تخفيف شـهريه ) رتبه هاي اول تا سوم هر رشته(دانشجويان ممتاز  -    :ساوه ـدانش   مؤسسه غيرانتفاعي فن و* 
: تلفـن  -) طالقاني(روبروي پارك شهر  -طالقاني بلوار -ساوه ): نام مراجعه و ثبت براي(1ساختمان شماره  - 08642232620و08642232520 تلفن -جنب ميدان شهرداري-ساوه : مركزي

      www.fandanesh.ac.ir  اينترنتي نشاني - 08642221175و 08642213418
    0871-2275910: تلفن .5 بلوك ،فرهنگياندانشگاه ،سهرورديميدان  ،سنندج :سنندج ـ فناوري آبيدرمؤسسه غيرانتفاعي * 

   www.fanavariabidar.ac.ir :اينترنتي نشاني
بـه   -2   .باشـد  مـي  مؤسسهنام در  اسالمي شرط ثبت اعتقاد و التزام عملي به حجاب -1   :)ويژه خواهران( )اصفهان( شهر خميني ـاالسالم   مؤسسه غيرانتفاعي فيض* 

تخفيف شـهريه داده خواهـد   %  20بهزيستي تا سقف  و سازمان) ره(شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به پذيرفته -3  .داده خواهد شد تا سوم هر رشته تخفيف شهريهنفرات اول 
و  03113649263: تلفن  .خيابان ساعي -خيابان شريعتي شمالي -معلم سه راه -خميني شهر -استان اصفهان: نشاني  . نفر مي باشد20نام حداقل برگزاري هر دوره منوط به ثبت -4   .شد

     www.FEI.ac.ir اينترنتي نشاني - 03113649264
 -) ع(كمربنـدي بـين فلكـه گـاز و فلكـه امـام رضـا         ضـلع شـمالي   -كوچصـفهان   -رشـت  -اسـتان گـيالن   : نشـاني    ):كوچصـفهان ( رشتـ مؤسسه غيرانتفاعي قدر  * 
  01325226861 :تلفن
  0131-7764119: نمابر  7761198-7760023: تلفن   41786-16467كد پستي  .خيابان ارشاد ،بلوار شهيد انصاري ،رشت: نشاني :رشت ـ كادوسمؤسسه غيرانتفاعي * 
سـرويس ايـاب و    -2.  دانشجويان دختر از خوابگاه اختصاصي در محل مؤسسه با تقسيط شهريه استفاده خواهند نمـود  -1 :قزوين واحد نشاني شرايط و   :مؤسسه غيرانتفاعي كار* 

اول (ه برتـر  كليه دانشجويان رتب -4.  صورت اقساطي دريافت خواهد شد شدگان به كل شهريه پذيرفته -3.   ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان از نقاط اصلي شهر وجود دارد
   02822225883نمـابر   - 02822232183و  02822232182تلفـن   -شهر صنعتي البرز،  بلـوار سـهروردي   -استان قزوين :نشاني .مند خواهند شد تخفيف شهريه ثابت بهره% 50از ) تا سوم

 -3.  سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان وجود دارد -2.  موددانشجويان دختر و پسر از خوابگاه اختصاصي استفاده خواهند ن -1 :خرمدره واحد نشاني شرايط و
% 50از ) اول تا سوم(كليه دانشجويان رتبه برتر  -5.   صورت اقساطي دريافت خواهد شد شدگان به كل شهريه پذيرفته -4.   تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد% 10شدگان از  كليه پذيرفته
و  02425536550تلفـن   -جنـب كمربنـدي    -الـدين اسـدآبادي    انتهـاي خيابـان سـيدجمال    -شهرسـتان خرمـدره    -اسـتان زنجـان   : نشـاني     .مند خواهند شد يه ثابت بهرهتخفيف شهر

سرويس ايـاب و   -2.   دانشجويان دختر و پسر از خوابگاه اختصاصي در محل مؤسسه استفاده خواهند نمود -1   :رفسنجان واحد نشاني و شرايط  02425537990نمابر  - 02425536560
صـورت اقسـاطي    شـدگان بـه   كل شـهريه پذيرفتـه   -4.   تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد% 10شدگان از  كليه پذيرفته -3.  ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان وجود دارد

 -يـزد  «جـاده كمربنـدي   4كيلـومتر    -رفسـنجان  -استان كرمان:نشاني  .مند خواهند شد تخفيف شهريه ثابت بهره% 50از ) اول تا سوم(كليه دانشجويان رتبه برتر  -5.   ريافت خواهد شدد
     03913255627نمابر  - 03913255626تلفن  -» كرمان
  021-88500970-3: تلفن. 11، خيابان دوازدهم، شماره )بخارست(آرژانتين، خيابان احمد قصيرميدان  -تهران :سازمان مركزي تهران نشاني

از تخفيف درصدي از شهريه ثابـت   ،باشد 17باالتر از  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال مشروط به اينكه معدل آنها -1  :اهوازـ مؤسسه غيرانتفاعي كارون  * 
هـاي مختلـف    هـاي اول تـا سـوم در رشـته     به كسب مقام المللي اعزام و موفق دانشجوياني كه از طرف اين مؤسسه به مسابقات كشوري و بين -2 .  برخوردار خواهند شد در نيمسال بعدي

هاي الزم  قبال خوابگاه دانشجويي ندارد اما مساعدت در اين مؤسسه تعهدي -3.   درصدي از شهريه ثابت در نيمسال بعدي برخوردار خواهند شد از تخفيف ،فرهنگي و هنري شوند ،ورزشي
: كدپسـتي  -كمربنـدي  4و3بـين خيابـان    -3فـاز  -اقبـال  خيابـان  -)كـوروش (كـوي ملـت   -اهـواز : نشـاني  .  عمل خواهـد آورد  ههاي خودگران ب خوابگاه را در جهت معرفي دانشجويان به

     www.karoon.ac.ir:  نشاني اينترنتي  -06114461461: تلفكس -06114468665 -6 :تلفن - 6164888518
     028 - 33292626و  323292627 :تلفن - مه نخـ جنب كارخانه فرنخ   - كرج به جاده قديم قزوين 6كيلومتر : نشاني :شهرصنعتي البرز ـمؤسسه غيرانتفاعي كاسپين * 
بنيـاد شـهيد در مـورد دانشـجويان      همكاري مستقيم بـا اداره  -2   .شود رشته تخفيف شهريه داده مي به نفرات اول تا سوم هر -1  :بادآمحمودـ مؤسسه غيرانتفاعي كاوش  * 

 هـاي  همكـاري بـا خوابگـاه    قرارداد مؤسسهاين  -4.   هاي تحت پوشش دارد در مورد خانواده )ره(امام خميني  با اداره كميته امداد همكاري مستقيم -3. هاي شاهد و ايثارگران دارد خانواده
      0122-7734200 :نمابر  - 0122-7734250 :اداره آموزشتلفن   -خيابان امام -  محمودآباد -مازندران :نشاني    .خودگردان ويژه خواهران دارد



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 73 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
  08317296051-2:تلفن -  2جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه  -خيابان دانشجو -كرمانشاه: نشاني   :مؤسسه غيرانتفاعي كبير غرب ـ كرمانشاه* 
.  شهريه برخوردار خواهند شـد تخفيف از  دانشجويان برتر -2.   دانشجويان اعطا خواهد شد وام دانشجويي صندوق رفاهبه دانشجويان  -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي كرمان  * 

.   گيرد صورت ميباهنر كرمان  شهيد دانشگاه تأييد صدور مدارك با -4.   معرفي خواهند شد دانشجوييهاي  شوراي سياستگذاري خوابگاه تأييدخودگردان مور  هاي به خوابگاهدانشجويان  -3
 : نشـاني اينترنتـي   - 03412140224: نمـابر  - 03413243621 -29 :تلفـن   - شهرك دانشگاهي صـادقيه  -راست  سمت -نرسيده به جاده جوپار -بعد از پل بازرگاني  - كرمان :نشاني

www.kermanihe.ac.ir  
بـه   -2 .شـود  اي در نظر گرفته مـي  ويژه تخفيف مؤسس هيأتبه دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه -1    :رامسرـ مؤسسه غيرانتفاعي كسري * 

 5228630: تلفن - 46915/111: صندوق پستي  -جنب اداره پست -ميدان انقالب -رامسر -مازندران: نشاني .  گردد مي وام تحصيلي پرداختدانشجويان دانشجويان از طريق صندوق رفاه 
  www.kasraramsar.ac.ir: وب سايتنشاني  -0192 -

بـا عنايـت بـه آمـار      -2  .باشـد  ميمعماري در شمال كشور  تخصصي هنر وتنها مؤسسه ،مؤسسه در طرح آمايش سرزميناين  -1:نوشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي كمال الملك  * 
دانشجوياني كه مايل  -3. اخالقي آنان مبذول خواهد شد هاي علمي و فقيتو مو ريزي اي نسبت به امور برنامه هاي داخلي وخارجي اهتمام ويژه اين مؤسسه دردانشگاه التحصيالن قبولي فارغ
اطالعـات ويـژه    داراي كتابخانه تخصصـي، مركـز تحقيقـات و   مؤسسه  -4 .باشند مي نامه سكونت در خوابگاه آيين ضوابط وملزم به رعايت  ،از خوابگاه دانشجويي مؤسسه باشند به استفاده

ــان رازي -نوشــهر  :نشــاني    .باشــد اســتادان مــي و دانشــجويان  : نشــاني اينترنتــي  -0191-3237477و  0191-3232197:تلفــن - 4651736817: كدپســتي -60پــالك -خياب
www.kamalolmolk.ac.ir  

ورزشي در سـطح ملـي و جهـاني تخفيـف در      به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و -1 :رشتـ   مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار* 
كليه  -5.   توانند از وام شهريه برخوردار شوند دانشجويان مي -3.  پذيرد صورت مي مؤسسههاي متعلق به  كليه دانشجويان دختر در خوابگاه خوابگاه براي تأمين -2   .شهريه داده خواهد شد

 - 7234494 - 7234500 - 7234498 :تلفـن  - 41639-14389كدپسـتي   - 86انتهـاي خيابـان    -گلسـار   -رشـت : نشـاني     .برخوردار خواهند شـد  دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث
  www.kooshyar.ac.ir :آدرس اينترنتي - 0131 - 7234501 :نمابر - 0131 - 7234497

درصد در شهريه ثابت ترم  25معادل .) باشند 17شرطي كه داراي حداقل معدل  به( در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول  -1  :سمنان ـمؤسسه غيرانتفاعي كومش  * 
ميـدان   -سمنان :نشاني.   عمل خواهد آمد هب پانسيون مناسب در سطح شهر براي دانشجويان خوابگاه و تأمينالزم با بخش خصوصي نسبت به  هماهنگي -2 . بعد تخفيف داده خواهد شد

   – 0231-3304421:دورنگار - 0231-3304430-31و0231-3304420: تلفن -و دانش خليج فارس  كار روبروي هنرستان -بلوار حكيم الهي  -)ره( امام خميني
  www.kumesh. ac.ir :  نشاني اينترنتي

  01326375447:  تلفن -) ع(انتهاي خيابان وليعصر -آباد شهر رستم -رودبارشهرستان -گيالن :نشاني :گيل ـ رودبار مؤسسه غيرانتفاعي* 
هاي معزز شاهد و ايثـارگر و برنـدگان    ، فرزندان خانواده17و سوم به شرط احراز حداقل معدل  هاي اول، دوم دانشجويان رتبه -1 :گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  * 

نمونـه مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامه انتخاب دانشـجوي  برابر آيين -2  .المللي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود بين مسابقات علمي، پژوهشي و تربيت بدني در سطح ملي و
رتبه اول طبـق ضـوابط بـدون شـركت در      دانشجويان -4  .باشد داراي خوابگاه خودگردان مي مؤسسه -3  .نيمسال بعد معاف خواهند شد دانشجويان نمونه از پرداخت شهريه ثابتفناوري، 

از توانند  دانشجويان مي -6 . پذير است امكان تا سقف سه ميليون ريال در هر نيمسالدانشجويان استفاده از وام شهريه صندوق رفاه  -5.   شوند آزمون در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي
ضلع شمالي شـهرك   -كمربندي -گرگان: نشاني .  باشد مي مناسب آموزشي امكاناتداراي فضاي جديداالحداث موسسه،  -7 .  مؤسسه استفاده نمايندوام صندوق تعاون و امداد دانشجويي 

   ir.ac.Lameigorgani.www: اينترنتينشاني  0171-6627951: دورنگار - 0171-6627952-4: لفنت - المعي پنجم -خيام ده -ميالد
وام دانشـجويي در حـد متعـارف     -2    .باشـد  همراه با سرويس اياب وذهـاب مـي  داراي خوابگاه خودگردان مؤسسه -1   :قال آق ـمؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان  * 

و 13 :تلفن -روي پارك  روبه -فهميده متري شهيد20خيابان -متري خرمشهر30خيابان -شهرستان آق قال -استان گلستان :نشاني  . گيرد دانشجويان تعلق مي بهدانشجويان، صندوق رفاه 
  www.loghmanhakim.ac.ir: نشاني اينترنتي 0173-5222409:نمابر - 0173 -5228612

كوچه  -روبري فرش مشهد -خيابان ليان -بوشهر:نشاني   .شود براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي-1 :بوشهرـ مؤسسه غيرانتفاعي ليان  * 
    www.ielian.ac.ir:   نشاني اينترنتي - 0771-2536010: دورنگار -  0771 -2536014: تلفن -طبقه دوم  -ليان هشت

دانشـگاه    -ميـدان سـهرودي   -سـنندج   :نشـاني   . باشد مي مؤسسهيار تدانشجو تمام وقت در اخ -2 .باشد داراي خوابگاه نمي مؤسسهاين  -1 :سنندج ـمؤسسه غيرانتفاعي ماد  * 
   08712259915: نمابر -08712259914:تلفن - 4بلوك  -فرهنگيان 

مقـاطع كارداني،كارشناسـي    به كليـه دانشـجويان متقاضـي در   كه باشد  خواهران مي ويژه مجهز هاي داراي خوابگاه مؤسسهاين  -1 :   نور ـمؤسسه غيرانتفاعي مازيار رويان  * 
ها  ها،گرايش زمان كالس براي اطالع ازدانشجويان  -2  .ذيرفته استبراي اسكان در پانسيون مناسب انجام پ ي الزمها براي دانشجويان پسر نيز هماهنگي و گيرد وكارشناسي ارشد تعلق مي

     .نمايندمراجعه  www.maziar.ac.ir :نشانيبه  مؤسسهبه وب سايت  مي توانند مؤسسهاين  هاي كارشناسي ارشد وآشنايي با اساتيد هاي پژوهشي گروه زمينه و
روبروي پارك  - خيابان چمران شمالي  -سلماس   -غربي  استان آذربايجان: نشاني .باشد هاي خودگردان مي خوابگاهداراي مؤسسه اين   :معراج ـ سلماس مؤسسه غيرانتفاعي* 

   www.meraj.ac.ir:سايت وبنشاني  - 0443ـ  5239290 :نمابر - 0443ـ  5225949و  5228588 :تلفن -   5881753893 :پستي كد -مولوي 
  .شدگان در حد امكان به عمل خواهد آمد هماهنگي الزم براي تأمين خوابگاه خود گردان براي پذيرفته :تهران ـ پارس معماري و هنرمؤسسه غيرانتفاعي *

  www.parsuniversity.irاينترنتي نشاني 021ـ  88004529 تلفن -18پالك  -انتصاريه  -خيابان دوم  -كارگر شماليخيابان  -تهران -استان تهران:نشاني
از طـرف صـندوق    صـورت تخصـيص تسـهيالت    در -2  .گـردد  براي دانشـجويان برتـر هـر ورودي تخفيـف شـهريه لحـاظ مـي        -1   :آباد مغان ـ پارس  غيرانتفاعيمؤسسه * 
هـا و   دانشـگاه  مسابقات علمي و يا ورزشـي دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در  -3   .تعلق خواهد گرفت دانشجويان، وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي رفاه

از  تر پايين -خيابان امام -شهرستان پارس آباد -استان اردبيل:نشاني.   تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد مؤسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند، از جايزه و
  www.moghan.ac.ir: اينترنتي نشاني - 04527232902:دورنگار - 4527232800-4527232906:تلفن -مصلي

در  -2 .شـوند  در نيمسال اول برخوردار مـي  درصد تخفيف شهريه ثابت 20از  ،باشد 17دانشجوياني كه معدل كارداني آنان باالتر از -1 :رفسنجان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي مفاخر* 
در مسـابقات   مؤسسهدانشجوياني كه به نمايندگي از  -3   .درصد در شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده خواهد شد 10و  20،30 ،به ترتيب معدل دانشجويان رتبه اول تا سومپايان هر ترم به 

 - 24ابـوذر   -خيابان ابوذر  -رفسنجان : نشاني    .برخوردار خواهند شد از تخفيف ويژه ،هنري و ورزشي در سطح كشور يا استان حائز رتبه اول تا سوم گردند، هاي علمي، فرهنگي يا رقابت
  www.mafakher.ac.ir :نشاني اينترنتي - 03915226448 :دورنگار - 03915236573-03915236572 :تلفن -  7717738315 :كد پستي - 5پالك 

سـوم را كسـب    هاي اول تا كه دربين هم دوره هم ورودهاي خود رتبه دسته از دانشجوياني آن تحصيليدر شهريه  مؤسسهاين  :اردبيل ـمؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  * 
     .شود مي قائلي ا تخفيف ويژه ،نمايند

و ) ره(امـام خمينـي    كميتـه امـداد   اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثـارگر،  براي مؤسسهدر اين -1 :كاشانـ علم   مؤسسه غيرانتفاعي مهد* 
قرار  خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان -3.  شود تخفيف شهريه داده مي امنا هيأتبه دانشجويان ممتاز برابر مصوبه  -2 .گيرد صورت مي سازمان بهزيستي كشور

   www.mahdeelm.ac.ir :نشاني اينترنتي -0361-4245792-5 :تلفن - هابتداي خيابان مالفتح ال -)ع( راه امام جواد چهار -كاشان  :نشاني.  گيرد مي
 10 سومرتبه  ودرصد  30دوم رتبه  ،درصد 50اول  دانشجويان رتبهبه  -2.   باشد اين مؤسسه داراي خوابگاه دختران مي -1   :مهرآيين ـ بندر انزلي مؤسسه غيرانتفاعي* 

 01813244127 :تلفن   4315811111: كد پستي - نبش دريادالن -روبروي ساحل قو  -خ اطبا -بندرانزلي - گيالن: نشاني . گيرد تعلق ميدرصد در هر ترم تخفيف شهريه ثابت و متغير 
  www.mehraeen.ac.ir نشاني اينترنتي -

استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر امكان -2 .شود شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي% 100براي دانشجويان برتر تا  -1 :كرمان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي مهر* 
شـهرك   -چهـار راه جوپـاري    -كرمـان  : نشاني   .رديگ مي با بنيادشهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام همكاري الزم -3  .غيربومي وجود دارد

   www.mehrkerman.ac.ir  وب سايت -  3242650 -7 تلفن -   خيابان سما -خواجو 
آموزشـي و آكادميـك از جملـه سـايت رايانـه،       امكانـات  و همچنـين علمي برجسته و مجـرب   هيأت داراي مؤسسهاين  -1 :آستانه اشرفيه ـمؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان  * 

 -استان گيالن :نشاني. دهد مي ارائهدرصد شهريه تخفيف ويژه  50تا  30از  مؤسس هيأتبراساس مصوبه  به دانشجويان ممتاز مؤسسه -2  . باشد مي ...وآزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، 
      www.mehrastan.ac.ir :اينترنتي نشاني  - 0142-4563106:دورنگار - 0142-4563101-4: تلفن  -آستانه اشرفيه 

در شـهريه   با ارائه مدارك مسـتند  ،باشد مي مهرآورانآموزش عالي  مؤسسه اول آنها در انتخاب رشته،اولويت به دانشجوياني كه  -1   :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران  * 
دانشـجويان   بـه  -3 .  گرفـت  تخفيف در شهريه ثابت تعلق خواهـد  ،و باالتر باشد 16نمرات كارداني آنها  دانشجوياني كه ميانگينبه  -2  .ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد

صـورت نيـاز بـه     دانشجويان غيربومي در -4. نيمسال تحصيلي تخفيف مناسب در شهريه ثابت داده خواهد شد در هر، باشد17كه ميانگين نمرات آنها حداقل  مؤسسهرتبه اول تا سوم  ممتاز
تحقيقات و فنـاوري در  ،وزارت علوم دانشجويان توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه راي پرداخت شهريه ميدانشجويان ب -5   .معرفي خواهند شد مؤسسههاي خودگردان نزديك به  خوابگاه
حدفاصـل   -)اقبـال (خيابان شهيد نـامجو  -كرمان :نشاني  .خواهند بود دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -6  .نمايند استفاده دانشجو بودجه از طرف صندوق رفاه تأمينصورت 
      mehravaran.ac.ir: نشاني سايت - 0341 - 2445988 - 2444848:تلفن -آذر و سه راه بهمنيار  24چهارراه 

 - 35917-33656: كدپسـتي  -بهشتي بلوار شهيد -) ع(ميدان امام علي -شهر ايوانكي -گرمساربه جاده تهران  50يلومتر ك :نشاني     :ايوانكي ـمؤسسه غيرانتفاعي مولوي  * 
   02334521937و 02334521935:   نمابر - 02334521936 :تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/ها پيوست/فصل سوم            دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته                              

 74 صفحه

  غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي شراي
 -3  . باشـد  مـي  هاي موجود هاي تخصصي براي رشته كارگاهمؤسسه داراي  -2.    باشد مي داراي خوابگاه ويژه برادران مؤسسه -1      :رفسنجان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق* 

 -رفسنجان  :نشاني   .خواهد گرفت تعلق) صندوق رفاه دانشجويان(تحصيلي  به كليه دانشجويان واجد شرايط وام -4.    مند خواهند شد بهرهتخفيف شهريه از تا سوم  دانشجويان رتبه اول
     misagh.ac.ir  :نشاني اينترنتي 03913256674: نمابر - 03913256765,3256675,3256761: تلفن -االنبياء  خاتم ميدان -بلوار واليت 

 بـه دانشـجويان ممتـاز،نفرات برتـر     ،مؤسسـه تخفيف شهريه  نامه آيينبراساس  -2.   گيرد به دانشجويان وام دانشجويي تعلق مي-1     :گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد  * 
: نشـاني .     گيـرد  دارند،تخفيف شهريه تعلق مي مؤسسهاين  در يك دانشجو هايي كه بيش از خانواده علمي و برتر،دانشجويان داراي عناوين پژوهشگر،كارداني به كارشناسي ناپيوستهآزمون 
   0171-2249472تلفن  - 49166-53989كدپستي  -4جنب عدالت  -)عج(خيابان وليعصر -گرگان 

طرف قرارداد بـا بهتـرين    مؤسسه -2 .باشد نقليه عمومي واقع مي وسائلترين موقعيت از لحاظ  در كالن شهر تبريز و مناسب مؤسسهاين  -1 :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي ميزان  * 
ها و اخذ وام شهريه نهايت  هاي فرهنگي و تشكيل انجمن عاليات و اردو اعزام هرچه بيشتر دانشجويان به عتباتبراي  مؤسسهبخش فرهنگي  -3. باشد تخفيف ويژه مي هاي تبريز با خوابگاه

ساختمان علمي كاربردي  -فلكه دكترحسابي  -ميرداماد -تبريز : نشاني.  گيرد ميهاي اول تا سوم در هر ترم تخفيف ويژه در نظر گرفته  براي رتبهمؤسسه  -4. آورد مي عمل هتالش خود را ب
  www.mizan.ac.ir :نشاني اينترنتي -  04113826806-07:تلفن  .بازرگاني

 - 04422350670 -3: تلفـن  - سـاختمان ميعـاد   -خيابـان مـردوخ    -خيايـان محمدقاضـي    -مهابـاد   -آذربايجـان غربـي     :نشـاني     :مهابـاد  ـ ميعادمؤسسه غيرانتفاعي * 
     www.miaad.ac.ir : نشاني اينترنتي - 044223399537

از  مؤسسـه رتبه و معـدل اول  : تبصره. شوند خوردار مياي بر دانشجويان رتبه اول هر دوره آموزشي از تسهيالت و تخفبف ويژه-1 :تبريز ـ  )ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم* 
   .اي اعطـا خواهـد شـد    كارشناسي ارشد شوند، جوايز ويژه دانشجوياني كه در پايان تحصيالت موفق به قبولي در آزمونبه  -2 .برخوردار خواهد شد در شهريه ثابت آن نيمسال% 50تخفيف 

صورت تخصيص اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،  در -4 .نيز بر آن نظارت دارد استفاده كنند مؤسسهتوانند از خوابگاه خودگردان كه  دانشجويان خواهر غير بومي مي -3
كليـه دانشـجويان در طـول     -6   .هد شـد خوا به دانشجو پرداخت مؤسسهوام كمك شهريه كوتاه مدت از طرف  -5   .دانشجو پرداخت خواهد شد وام كمك شهريه بهتحقيقات و فناوري، 

  -) خـط  10(04114421999تلفـن   -  1283پـالك   -خطيـب   بعد از تقاطع -خيابان راه آهن  -تبريز: نشاني  . شوند مند مي سازي بهره هاي جامع توانمند صورت رايگان از دوره هتحصيل ب
     ucna.ac.ir :نشاني اينترنتي

خوابگـاه بـراي    مؤسسـه  -2 .   دهـد  دوم و سوم هر نيمسال تخفيف شهريه مـي  ،به دانشجويان رتبه اول مؤسسه -1 ):صفهانا( نجف آباد ـآباد   مؤسسه غيرانتفاعي نجف* 
  03312443771 -4 :تلفن -نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي -) ره(خيابان امام خميني -نجف آباد اصفهان  :نشاني    .خواهران در صورت درخواست خواهد داد

     www.ncst.ir :سايت وبنشاني 
   – 79186-57769: كدپستي  .31نبش كارگر  ،كارگر بلوار ،بلوار جمهوري اسالمي ،بندرعباس ،استان هرمزگان: نشاني :مؤسسه غيرانتفاعي نداي دانش ـ بندرعباس* 
   www.nedayedanesh.ac.ir :وب سايت نشاني  -0761 -5554854 :دورنگار - 0761-5563376  - 0761-5563398: تلفن
  -2. بينـي نمـوده اسـت    خـودگردان پـيش   براي دانشجويان دختر امكانات خوابگاهي و براي دانشجويان پسر، خوابگـاه  مؤسسه-1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان  * 

 دانشجويان ممتـاز هـر نيمسـال از تخفيـف شـهريه      -3. داير است مؤسسهمورد نياز در  )ساختمان موسسهوجود اينترنت بي سيم در ( اي امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه تجهيزات و
 عمـل  براي كليه دانشجويان واجد شرايط از صندوق رفـاه دانشـجويان را بـه   ) شهريه دانشجويي وام( هزينه تحصيلي دريافت كمكبراي هاي الزم  پيگيري مؤسسه -4. برخوردار خواهند بود

:  نشـاني اينترنتـي   -   0311-6826055-8:  تلفـن    1001 پـالك  ،الشـعراي بهـار   خيابـان ملـك   ،خيابان فروردين غربـي  ،)عج(خيابان وليعصر ،بهارستان ،اصفهان: نشاني -5 .آوردخواهد 
www.naghshejahan.ac.ir     

علمـي   مؤسسـات هـا و   در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشـگاه  مؤسسه،دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در  -1 ):لرستان( كوهدشت ـمؤسسه غيرانتفاعي نوآوران  * 
ق از محل صندو -3. آموختگان فناوري به دانش تحقيقات و اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، -2 .برخوردار خواهند شد از تخفيف شهريه ،كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند

 -6 .تخفيـف شـهريه برخـوردار خواهنـد بـود      دانشجويان ممتاز از -5. مند خواهند شد دانشجويان خواهر از خوابگاه خودگردان بهره -4 .گيرد هزينه تحصيلي تعلق مي رفاه دانشجويان كمك
      www.noavaran.ac.ir  :اينترنتينشاني    0663-6223256  :تلفكس .آباد خرم جاده كوهدشت به 5كيلومتر  ،كوهدشت ،لرستان :نشاني

درصـد   25و  50، 75نامه، به ترتيب از  طبق آيين) 17به شرط كسب حداقل معدل ( تا سوم در هر نيمسالهاي اول دانشجويان رتبه-1 :ميمه ـمؤسسه غيرانتفاعي نور دانش  * 
 -3 .خواهـد نمـود   براي دانشجويان دختر غيربـومي مهيـا   ،شوند اداره مي مؤسسهگردان كه زير نظر  هاي خود در حد توان خوابگاه مؤسسهاين  -2. تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد

  www.nourdanesh.ac.ir : نشاني اينترنتي    0312-4227601-5 :تلفن   56 پالك ،)ع(خيابان امام حسين ،ميمه ،استان اصفهان :نشاني
   0451 -6635004: نمابر  -   0451 -6635505 - 6635506: تلفن .جنب اداره كل پست ،بزرگراه شهدا ،اردبيل :نشاني :اردبيل ـ نوينمؤسسه غيرانتفاعي * 
تـأمين خوابگـاه خـودگردان    صـورت امكـان بـراي     درو  براي خواهران پذيرفته شده خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود مؤسسهاين  -1 :تاكستان ـ نيكانمؤسسه غيرانتفاعي * 

در  تخفيـف  جانبـازان  به خانواده معظم شهدا و -3 .گردد بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي و مؤسسهسرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به  -2 .عمل خواهد آمد نيز اقدام الزم به برادران
از تخفيف  مسابقات ورزشي هاي برتر رتبه -5. نيز اين تخفيف اعمال خواهد شد ترم بعدو در اعطا دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف ويژه  به -4 .شهريه تحصيلي اعطا خواهد شد

  Nikan.ac.ir  : وبسايتنشاني   0282-5248330-2 :تلفن .بهمن شمالي 22خيابان  ،تاكستان ،قزوين: نشاني -6 .مند خواهند شد در شهريه تحصيلي بهره
-7789217-7789302 :تلفـن  - 46315-315: صـندوق پسـتي    .جـاده آمـل   2كيلومتر ، )ره(خيابان امام ،محمودآباد ،مازندران: نشاني :محمودآباد ـمؤسسه غيرانتفاعي نيما  * 

   www.nima.ac.ir :سايت وب -  01227789784
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در  -2 .برخوردار خواهند شددانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه -1 :جام وحدت ـ تربت مؤسسه غيرانتفاعي* 

  .باشد غيربومي مي نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان مؤسسهاين  -3 .فرزندان شهيد و ايثارگر متغيرخصوص پرداخت شهريه ثابت و 
  5كيلومتر  ،آباد بلوار فرح، ساري، مازندران: نشاني :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي هدف * 

    www.hadaf.ac.ir: نشاني اينترنتي     0151-2133979 :نمابر    0151-2133971-3 :تلفن    48161-13919 :كدپستي
 ،29 يانتهـاي دريـا   ،خيابان طالـب آملـي   ،آمل ،مازندران: نشاني -2. وجود دارد مؤسسهصورت خودگردان تحت نظر  خوابگاه دانشجويي به -1 :آمل ـ  مؤسسه غيرانتفاعي هراز* 

  www.haraz.ac.ir: سايت نشاني وب -  01212266591 -01212296834: نمابر  - 01212296835و  01212296832 - 01212265743  :تلفن . سمت چپ ،كوچه تختي
   0561-4425252 و 0561-4425151 :تلفن   21 نبش فتح ،22 خيابان توحيد ،بيرجند ،خراسان جنوبي :نشاني :هرمزان ـ بيرجند مؤسسه غيرانتفاعي* 
جاده  6كيلومتر  ،دروازه شيراز ،اصفهان :نشاني -2. باشد داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر شهرستاني مي مؤسسهاين  -1 :اصفهان ـهشت بهشت  مؤسسه غيرانتفاعي* 

        www.hashtbehesht.ac.ir :نشاني اينترنتي  -  03116540830 :تلفكس -  03116540168: تلفن    . آزمايش روبروي شهرك، بعد از سيتي سنتر ،شيرازـ  اصفهان
در ) خصوصـي ( خـودگردان  هـاي  خوابگـاه  دانشجويان به -2. شوند برخوردار مي مؤسسهدانشجويان از تخفيف شهريه طبق مصوبات  -1 :هگمتانه ـ همدان مؤسسه غيرانتفاعي * 

   268-270پالك  ،وي بانك تجارت دانشگاه بوعلي سينارروب ،روشن بلوار شهيد احمدي ابتداي ،چهارراه پژوهش ،همدان: نشاني -3. معرفي خواهند شدسطح شهر همدان 
    09388118809و  08118371985 :تلفن و نمابر    -   6517713751 :كدپستي

  0711-2341160-5 :تلفن  71356-45994 :تيـكدپس.   امـخيابان خي ،خان زند خيابان كريم ،يرازـش: نشاني: شيراز ـمؤسسه غيرانتفاعي هنر * 
   2و  1داخلي  0662-4443991 :تلفن .  جنب كارخانجات نساجي، جاده كمربندي، بروجرد:نشاني  :بروجردـ ياسين  مؤسسه غيرانتفاعي* 
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