
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم 
شـوراي  محتـرم  مجلـس   10/6/92مصوب » ها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«قانون  بر اساس -1

هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسـالمي   ، آن دسته از ديپلمه1393اسالمي، در آزمون سراسري سال 
اند و يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسـري برگـزار شـده،     اخذ نموده 1392لغايت  1384هاي  كه ديپلم خود را طي سال

  .لحاظ شده استدر نمره آزمون آنان  بصورت تأثير قطعيدرصد و  25به ميزان و سوابق تحصيلي موجود مشمول سوابق تحصيلي بوده 
مجلـس محتـرم    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصـوب   قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5اده براساس م -2

و در راستاي اجراي قانون سـنجش و پـذيرش    6/9/92شوراي اسالمي و مصوبه اولين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصـيلي انجـام    ها ظرفيت دانشگاه% 60پذيرش براي حدود ها،  دانشجو در دانشگاه

صرفاً براسـاس سـوابق    ،نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي دانشگاه پيام پذيرش در تعدادي از كدرشته محللذا . شود مي
عمال سوابق تحصـيلي صـورت   هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با ا پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(تحصيلي 

صـرفاً براسـاس   «براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود مي
  .خواهد شددرج ن شوند، ها پذيرفته مي اين كدرشتهكه در دانتشجوياني التحصيلي  رك تحصيلي فارغادر مد» سوابق تحصيلي

متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان  هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1393در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  -3
بـديهي  . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند نيمه هاي توانند در صورت تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته مي

متمركز با  كدرشته نيمه )دو( 2بط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، حداكثر در است با توجه به ضوا
  .هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد توجه به اولويت

نحـوه ارائـه خـدمات    امكانات رفـاهي و   ،ها وضعيت خوابگاهبراي اطالع از  ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان توصيه مي -4
هـاي   سـايت مندرج در انتهاي اين دفترچه راهنما و همچنـين   يها بخش پيوست، به دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

هـاي   رسانهدر مندرج لي ها و مؤسسات آموزش عا هاي مندرج دانشگاه اطالعيه، ذيربط آموزش عاليمؤسسات  و ها دانشگاه اينترنتي
مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل  www.msrt.ir  :نشانيجمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به 

  .نمايند
اقدام به پذيرش دانشجو  1393كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -5

دوره پذيرفته شده در ايـن  رفاهي به دانشجويان  تسهيالتهرگونه نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  مي
سـكونت  شهر محل / گردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  اوطلبان توصيه مير اين اساس به دب. باشند بطور جـد معذور مي
  .خود را انتخاب نمايند

ها و مؤسسات  دانشگاه) الملل بين(هاي خودگردان  هاي پرديس در تمامي رشته محل 1393پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -6
   .بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود ،)اعم از تابعه وزارت علوم و يا وزارت بهداشت(آموزش عالي 

و همچنين كدرهگيري خود را براي انجام امور  و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -7
ماه سـال   تا پايان بهمن ،...)متمركز، تكميل ظرفيت و  هاي نيمه انتخاب رشته، مشاهده كارنامه نهايي، انتخاب محل رشته(آزمون بعدي 
  .نزد خود نگهداري نمايند 1393
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 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه

انـد، انتخـاب رشـته     داوطلباني كه مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده      اميد كه  و با اين   سراسري  آزمون  متقاضيان در گزينش شما  براي موفقيت   آرزوي  و  سالمبا         
  انقـالب   وردهايادسـت   بخـش   و تـداوم   اسـالم   از حريم  حفاظت  براي  شايسته  علم و ايمان، پاسداراني آگاهانه و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگرهاي 

 .دارد مندرج در اين دفترچه راهنما معطوف مي نكات   را به  گرامي باشند، نظر داوطلبان  عالي  موزش آ  ها و مؤسسات در دانشگاه اسالمي 
   :انتخاب رشته در بارهنكاتي چند 

ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس    دانشگاه) متمركز اعم از متمركز و نيمه(هاي مختلف  هاي تحصيلي دوره توانند رشته داوطلباني مي -
  . شده باشند دوره مورد نظر دركارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته 

زمايشي مربوط مجاز آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آ -
ترنـت منحصـراً در يـك فـرم     هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اين   هاي مورد عالقه خود را از هر يك از گروه اند، الزم است كليه كدرشته به انتخاب رشته شده

 . نمايندوارد  150تا  1انتخاب رشته از اولويت 
هايي كـه پـذيرش آنهـا     در رشته(يا معدل كتبي ديپلم ها و  هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -

هاي تحصيلي  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته پذيرد، لذا اولويت كدرشته ضوابط و شرايط صورت مي سايرو با رعايت ) صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است
 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل

 1393آزمـون سراسـري سـال    ) متمركز هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه اعم از رشته(هاي روزانه  شدگان دوره فتهنظر به اينكه پذير: يادآوري مهم
شـود كـه    به داوطلبان اكيداً توصيه ميبنا بر اين را نخواهند داشت،  1394نام و شركت در آزمون سال  حتي با انصراف قطعي از تحصيل، حق ثبت

  . به اين امر توجه داشته باشند هاي دوره روزانه در انتخاب رشته
  1393جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 

 تاريخ موضوع
 1393اول مردادماه  نيمه هاي تحصيلي داراي شرايط خاص شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي

 1393دوم مردادماه  دهه انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 

 1393نيمه دوم شهريورماه   اعالم نتايج نهايي آزمون 

 1393ماه مهردهه اول  متمركز هاي نيمه شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي

 1393نيمه دوم مهرماه  روي سايت سازمان بر 1393 سال  استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري

  1393هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  انتشار احتمالي اطالعية تكميل ظرفيت برخي از رشته
 1393نيمه دوم مهرماه  )ها و مؤسسات آموزش عالي در صورت درخواست دانشگاه(

  :هاي مهم توصيه
و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود بـه   1393 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيـك سـنجش و سـايت اينترنتـي سـازمان       هاي مندرج در هفته به شما ارائه گرديده و اطالعيهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
 .شيدطور دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط توجه داشته با  سنجش آموزش كشور را به

صورت دقيـق    ايد به هايي را كه انتخاب كرده نويس انتخاب رشته را تكميل و عناوين رشته و دانشگاه قبل از مراجعه به سايت سازمان، فرم پيش -2
  .نوشته و از صحت آنها اطمينان يابيد

د و بـه تـذكرات و   يـ صـورت كامـل طـي كن     بـه با دقـت و  را تعريف شده انتخاب رشته در برنامه  گامكليه مراحل انتخاب رشته را كه با عنوان  -3
 .توجه كرده و آنها را رفع نمائيد ،دهد خطاهايي كه مي

4-  به عنوان رسيد دريافت انتخاب رشته به شـما ارائـه   رقمي  15در صورتي كه اطالعات شما بصورت كامل دريافت شده باشد، سيستم يك رسيد
كه اين رسيد به شما ارائه نشـده،    شود و تا زماني اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مياين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال . دهد مي

 .است  انتخاب رشته شما پايان نيافته
 هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بـاالي آن رسـيد   حتما از فهرست كدرشته پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات، -5

و شماره نسخه چاپي درج گرديده است، يك نسخه چاپي تهيه كرده و آن را تـا زمـان اعـالم نتـايج نهـايي نـزد خـود         رقمي 15 انتخاب رشته
  . نگهداري نماييد

هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  در انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروه -6
هايي كه بر اساس كارنامه  هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. زه انتخاب رشته به شما داده نشده، خودداري نمائيدكه اجا

 .اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است
انتخـاب رشـته، كـه متقاضـي شـركت در گـزينش       داوطلبان آزاد غيرشاغل و نيز داوطلبان شاغل رسمي و پيماني آموزش و پرورش مجـاز بـه    -7

باشند، الزم است قبـل از انتخـاب رشـته اينترنتـي، نسـبت بـه        دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه ويژه فرهنگيان مي هاي دانشگاه تربيت  رشته
 .شبكه شتاب اقدام نمايند هاي بانكي عضو ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) بيست و نه هزار( 000/29پرداخت مبلغ 

انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكـرده  داوطلباني كه قبالً عالقمندي خود را به گزينش در رشته -8
ريـال منحصـراً   ) هزار پنجاه و هشت( 000/58ها، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ  شركت در گزينش اين رشته

 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند بصورت الكترونيكي، از طريق كارت



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  2صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .اند، الزامي است شده  هاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته داوطلبان همه گروهمطالعه مطالب اين فصل براي 

 فصل اول
  

  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :شرايط عمومي و اختصاصي )1- 1

 .باشند 1393آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1393آزمون سراسري سال  1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره  -
  هـاي  آموزشـكده   پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1393ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -

، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و همچنـين    به تأييد وزارتين علومرشته تحصيلي آنها، شوند و  التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني
سـال    سراسـري   در آزمـون   خـدمت  به   از اعزام و قبل  تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و  ،دانشگاه آزاد اسالمي

از   تعـدادي   و بـا احتسـاب    باالتر از كارداني  گروه آزمايشي ذيربط در مقطع  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نموده  و شركت نام  ثبت  جاري 
  مـدت   كمتـر از طـول   سـال  2بـاالتر    مقطـع   به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  واحدهاي
صـورت   در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل

  .را نيز ندارند  آينده سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونديده گر لغو   آنان  قبولي 
  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1

  :پذيرش شوند كه 1393ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي
  .به انتخاب رشته شده باشنددر آزمون مذكور شركت كرده و بر اساس كارنامه اوليه مجاز  -

صرفاً بر اساس سوابق تحصـيلي   هاكه گزينش آندانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  هاي تحصيلي  در آن دسته از رشته: تبصره
 .باشد ميالزامي نبه انتخاب رشته و يا مجاز شدن آزمون  حضور در جلسه، گيرد داوطلبان صورت مي) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه 

 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشندسراسري واجد شرايط عمومي و اختصاصي آزمون  -
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
 .1393اي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريور دانشگاهي بر مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش براي داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي به جاي مدرك پيش ،شرط معدلدون بهاي كارداني پيوسته،  موختگان دورهآ دانشمدرك كارداني : تبصره
 ويشـدگان نهـايي ايـن آزمـون، قبـولي        كي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديـف قبـول  يكه داوطلبي   در صورتي

لذا به داوطلباني كه شـرايط مـورد نظـر را ندارنـد و يـا احتمـال       . معذور خواهند بوداو ها و مؤسسات آموزش عالي از پذيرش  شود و دانشگاه تلقي مي »يكن لم كان«
م انتخـاب رشـته خـود را    شود كه به هيچ وجـه فـر   اند، تأكيد مي شده كه مجاز به انتخاب رشته دهند تا تاريخ مقرر مدارك فوق را كسب ننمايند، حتي در صورتي  مي

  .تكميل نكنند
 :اتباع خارجي پذيرششرايط و ضوابط  )3- 1

مندرج در دفترچـه راهنمـاي   (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1393كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     
شـدگان نهـايي ايـن     بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند ثبتبند مربوط را در تقاضانامه بايد ، )1شماره 

  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 23نام بند  آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت
در گـزينش  ) 1مندرج در دفترچه راهنمـاي شـماره   (ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي  -1

  .شوند شركت داده مي
ي اسـت  بديه. باشند ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2

هـا و مؤسسـات    مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در  در دانشگاهدر صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني 
ت اينترنتـي سـازمان   توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسـكان بـراي ايـن داوطلبـان، در سـاي     . گردد تلقي مي» كان لم يكن«آموزش عالي آن مناطق، 

  .سنجش آموزش كشور درج شده است
هاي خـاص و حسـاس    و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3

  .مان سنجش آموزش كشور درج شده استها، در سايت اينترنتي ساز توضيح و فهرست اين رشته. باشد اكيداً ممنوع مي
% 80حداكثر بـه ميـزان   هاي روزانه، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي  شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره كليه پذيرفتهمطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -4

  .)باشد هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي در دانشگاه( باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه

  :ها سهميه )4- 1
توانستند متقاضي ، داوطلبان با توجه به شرايط خود مي1393آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 

  .الذكر درج گرديده استها، در دفترچه فوقتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوند مندرج در صفحه بعدهاي  از سهميهيكي 
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ن لحـاظ  آنـا محسوب گرديده و در كارنامـه اوليـه    3و  2، 1يكي از مناطق  وهاي زير جز شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق با توجه به مالك :سهميه مناطق
  .استگرديده 

  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )الف
، بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـتان و دوره         )اعـم از ترمـي واحـدي و سـالي واحـدي     (براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) ب

  .دانشگاهي پيش
كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد، سهمية داوطلب براسـاس بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي منطقـة          در صورتي) ج

  .شود تعيين مي) حتي يك سال از سه سال( تر مرفه
خذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و اي، بر اساس بخش محل ا هاي فني و حرفه پيوسته آموزشكده) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) د

  .شوند محسوب مي 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان(يا هنرستان 
  .شوند تلقي مي 3اند، جزو منطقه  كه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده  داوطلباني ) ه
 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(داوطلبان معلول كليه ) و

  :سهميه رزمندگان و ايثارگران
  .گيردبا توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت مي

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

و ) شـوند هايي كه در دانشگاههاي علوم پزشـكي ارائـه مـي   رشته(هاي تحت پوشش وزارت بهداشت گزينش آزاد براي تمامي رشتهنمره % 80 نمره اين داوطلبان
  .باشد مي ها گزينش آزاد براي ساير رشتهنمره  % 70

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

  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده  -
  :توضيحات مهم )1-1-4
هـاي   سـهميه بـه بعـد و داوطلبـان مشـمول      1368از سال و ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،رزمندگان سپاه پاسدارانداوطلبان مشمول سهمية  -

 دوره روزانـه هـاي تحصـيلي    در رشـته  بوطتوانند با استفاده از سهمية مر بار مي  ، فقط يكبه بعد 1376بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال  رزمندگان و ايثارگران
بـا اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان و ايثـارگران در       الزم به توضيح است داوطلبـاني كـه  . باشند پذيرفته شوند، اين داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهميه نمي

حضوري و مجازي آزمون سراسري پذيرفته شوند، در صورت انصراف از قبـولي اوليـه، منحصـراً يـك بـار       ، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .ديگر مجاز به استفاده از سهميه مذكور خواهند بود

 :)تسهيالت( ها ساير سهميه )2-1-4

درصد از ظرفيت هر يـك   40حداقل ، 21/1/1372ريزي آزمون سراسري مورخ  بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :سهميه مناطق محروم -
بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري، سيسـتان و     هاي ايـالم،   ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان اي، قطبي و كشوري دورة روزانه دانشگاه هاي ناحيه از كدرشته

  . يابد هاي فوق تخصيص مي هرمزگان به داوطلبان بومي استان و يلويه و بويراحمد، لرستانگبلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه
داوطلبان ، 20/1/92ب فرهنگي مورخ شوراي عالي انقال 732بنا بر مصوبه  ):استان آذربايجان شرقي(اهر، ورزقان و هريس : هاي شهرستانسهميه داوطلبان  -

هـاي اختصاصـي ايـن    تواننـد كدرشـته   ، مـي شـرايط ذيـل  به شرط داشـتن  در استان آذربايجان شرقي،  اهر، ورزقان و هريسهاي  شهرستانهاي  كليه بخشبومي 
بايست گواهي مربوطه را در ها، داوطلبان مياين كدرشتهشدن در  بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي ها را از بخش شهرستان
هـاي تابعـه    ايـن سـهميه فقـط بـه داوطلبـان بـومي كليـه بخـش         -1 .گـردد قبولي خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغـو مـي   سسهؤم نام بهزمان ثبت
باشد  اين سهميه مشمول داوطلباني مي -2. باشد هاي استان آذربايجان شرقي نمي گيرد و شامل ساير شهرها و بخش هاي اهر، ورزقان و هريس تعلق مي شهرستان

. دانشگاهي آنها در يكي از شهرهاي ياد شده باشد كه محل اقامت آنان يكي از شهرهاي فوق باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم، يا سال سوم و يا پيش
ها اقامت داشته و ايـن موضـوع مـورد تأييـد فرمانـداري       گيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله در اين شهرستان شهر اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي: تبصره

وسسه محل قبولي ارائـه دهـد، در   منام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .ذيربط قرار گيرد
هرگونه تغيير  -4. شود ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل محسوب مي -3 .قبولي وي لغو خواهد شداينصورت  غير

 1396سـري سـال   آزمـون سرا و حداكثر تـا  سال  5تخصيص اين سهميه به مدت  -5. باشد رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي
 .دقابل اجرا خواهد بو

بر اسـاس مصـوبه شصـتمين جلسـه كميتـه       ):گنج و منوجان باد، كهنوج، رودبار، قلعهآجيرفت، عنبر( هاي جنوب استان كرمان شهرستانسهميه داوطلبان  -
سـال دوم، سـوم و   (آخـر تحصـيالت دوره متوسـطه آنـان     مذكور كه سه سال هاي  داوطلبان بومي شهرستان، 3/2/88مورخ  ريزي آزمون سراسري مطالعه و برنامه

هـاي مربـوط در ايـن دفترچـه      ها را از بخـش  هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، ميبوده هاي تابعه ها يا يكي از بخش در اين شهرستان )دانشگاهي پيش
در  ،سسه قبولي خود ارائه نمايندؤنام به مبايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتمي ها، داوطلبانبديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته. انتخاب نمايند

شدگان مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كه به مدت دو برابـر مـدت تحصـيل در منـاطق محـروم       ضمناً پذيرفته. گرددغير اينصورت قبولي آنها لغو مي
  .استان خود خدمت نمايند

شوراي عالي انقالب فرهنگـي، مبنـي بـر اختصـاص      21/3/87مورخ  625در راستاي اجراي مصوبه  :در استان هرمزگان ابوموسي شهرستانسهميه داوطلبان  -
البته . هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص دارد هاي تحصيلي دانشگاه از ظرفيت پذيرش رشته% 40سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي، 

سـال در شهرسـتان ابوموسـي،     3مالك بومي جهت استفاده از اين سهميه، سـكونت مسـتمر بـه مـدت      -1تبصره . گزينش آزاد الزامي است% 75كسب حدنصاب 
در دانشـگاه پيـام نـور    % 100هاي استان هرمزگان كسب ننمايند، بصورت  هاي دانشگاه چنانچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب الزم را در رشته -2تبصره . باشد مي

سـه محـل   وسمنـام بـه    بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .شوند ابوموسي جايابي و معرفي مي
  .اينصورت قبولي وي لغو خواهد شد قبولي ارائه دهد، در غير
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  بـراي سـال تحصـيلي    12/8/1392ريـزي علـوم پزشـكي مـورخ      شوراي عـالي برنامـه  مطابق مصوبه يكصد و شانزدهمين جلسه شوراي معين  :سهميه بهياران -
بـه بهيـاران واجـد شـرايط     ) بر حسب ميزان متقاضـيان هـر كدرشـته محـل    (هاي كشور  هاي پرستاري در كليه استان محل ظرفيت هر يك از رشته% 5، 94-1393

باشـد، بـديهي اسـت تعريـف      سهميه بهياران در رشته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مـي . يابد اختصاص مي
و يا بهيـاران داراي ديـپلم   دارندگان ديپلم بهياري مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش لذا . باشد ميبر اساس مندرجات كارنامه بهيار بومي ستان بومي، استان محل ا

چه مجاز به انتخـاب رشـته شـده باشـند، در     ، چناناند و در آزمون شركت كرده نمودهو تكميل گذاري  نامي را عالمتتقاضانامه ثبت 26و  24 هايكه بندمورد تأييد، 
كل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي و احتسـاب نمـره درس تخصصـي بهيـاري      هاي پرستاري با نمرهصورت انتخاب رشته

  .باشد صي بهياري ميها، با نمره كل بدون احتساب دروس تخصداوطلبان براي ساير رشتهاين ضمناً گزينش  .شوندگزينش مي
  هاي علوم پزشكي ويژه بهياران شاغل با ديپلم بهياري رشته پرستاري در دانشگاهشرايط و ضوابط 

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني -2.  1393دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  -1  :شرايط عمومي) الف
دارا بـودن حـداقل سـه     -2. دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت -1 :شرايط اختصاصي) ب

دارا بـودن ديـپلم    -3. سال سابقه خدمت اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت
  .دانشگاهي اري نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيشبهي

هـاي همجـوار را    هاي ايجاد شده در استان محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) محل اشتغال(استان بومي، استان محل خدمت  -1 :تذكرات) ج
نامـه   طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطابق آيـين  -2). يت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شددر صورت عدم رعا. ندارند

شدگان اين آزمون  پذيرفته -3. ريزي علوم پزشكي است آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه
ريـزي   برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عالي برنامـه  -4. باشند ي نميمجاز به انتقال و جابجاي

شود و دانشجو ملزم است  هايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي درس. علوم پزشكي است
با توجه به تمديد مدت اعتبار اين مصـوبه، ايـن سـهميه بـراي آخـرين بـار در آزمـون         -5 .اسي پيوسته پرستاري را بگذراندكليه دروس مقطع كارشن

  .اعمال خواهد شد 1393سراسري سال 
نامي تقاضانامه ثبت 25و  24 هايبندكه    و پرورش  آموزش  وزارت  موزگارانآ  سهميه به ه و مشاور  راهنمايي   رشته  از ظرفيت درصد 80حدود  :سهميه آموزگاران -

هـاي  ، چنانچه مجاز به انتخاب رشـته شـده باشـند، در صـورت انتخـاب رشـته      اند و در آزمون شركت كرده نمودهو تكميل گذاري  را عالمت
  .يابد مي  تصاصاخ ،شوندگزينش مي انسانيل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم ك با نمرهراهنمايي و مشاوره 

  آموزشـي   ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كارمندان  به) شبانه(هاي نوبت دوم  از ظرفيت رشتهدرصد  10حدود  :سهميه كارمندان -
  .يابد مي  مربوط اختصاص  استان  بومي ، و فنĤوري  تحقيقاتعلوم،   وزارت به  وابسته  و پژوهشي

و   پزشـكي   علوم  هاي ها و دانشكده دانشگاه  در هر رشته به كاركنان) شبانه(هاي نوبت دوم  رشتهاز ظرفيت پذيرش % 20هاي گروه آموزش پزشكي حدود  در رشته -
را داشـته    اسـتان   در همـان   استخدام  از انواع  كيي  سابقه  سال  سه  حداقل باشند و يا   شرايط بومي  يا داراي  يابد كه مي  اختصاص استان   و درماني  بهداشتي  خدمات
 .باشند
 سـال  35 ،  ايـن وزارت   بـه   وابسته  و پژوهشي  آموزشي  ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 

  .خواهد بود  نام ثبت  هنگام  به  تمام 
هاي علـوم پزشـكي و    ها و دانشكده ريزي علوم پزشكي، كاركنان دانشگاه شوراي دبيران شوراي عالي برنامه 2/2/85مورخ  137با توجه به مصوبه جلسه  -2 تبصره

 .، محدوديتي از لحاظ سن ندارند)شبانه(نوبت دوم هاي  براي پذيرش در دورهخدمات بهداشتي درماني 
 . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  ي آموزش  مأموريت  اعطاي -3  تبصره

در   نـام  ثبـت  هنگـام   بـه  و  شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -4تبصره 
  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  بايد مدارك  دانشگاه

  :مختلف  هاي سهميه  شدگان پذيرفته  تعهدات  )1-5
  عهـده   بـه   كـه   و اخالقي  شرعي  تعهدات بر  عالوه) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس   اند، بايد متعهد شوند كه برخوردار شده از آن  اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به
، نسـبت بـه ايفـاي    )هاي ذيربط به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   تخدم از انجام   پس برادران   براي(

تعهـد   از اتمـام    پـس را نيـز    رايگان شدگان بايد تعهد آموزش  و كليه پذيرفته  نبوده رايگان   تعهد آموزش  از اجراي تعهد مانع   مفاد اينضمناً . تعهد خود اقدام نمايند
 .دهند  انجام  فوق
 از اعـالم   ، پـس  عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره

يا منطقـه يـك را دارا باشـند، بـه ميـزان      آزاد نمره سهميه  اقلحد  كه 3يا و  2  مناطق  نامي ثبت  هاي با سهميهدوره روزانه   شدگان از پذيرفته  يك ، هر نتايج 
اسـتان يـا شـهر خـاص،     هاي مخصوص داوطلبـان   هاي خاص همانند كدرشته شدگان كدرشته پذيرفته. طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بسپارند

  .باشند پذيرد و مشمول موارد فوق نمي هاي مربوط صورت مي بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگانهاي مناطق محروم، تعهدات آنان  ها و يا دوره بورسيه
 .نخواهد بود  سال 5مورد كمتر از   در هيچهاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته 3و  2  مناطق  هاي از سهميه  كنندگان استفاده  تعهد براي  مدت  :2 تبصره

) ها  سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته رزمندگان ايثارگران وشهدا،   ، خانواده يك منطقه  سهميهاز   كنندگان استفاده -
  پـس   برادران  براي(اند  شده  پذيرفته كه  اي رشته  در مقطع  تحصيل  دوره  از گذراندن  پس  دارند بايد متعهد شوند كه  عهده به   كه  و اخالقي  شرعي  بر تعهدات  عالوه

  هاي ها و سازمان وزارتخانه  كه  را در مناطقي  رايگان  از آموزش  استفاده  خود، تعهد مربوط به تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت به )  عمومي  ظيفهو  خدمت  از انجام
 . نمايند  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين

 بـدون (  تحصـيل  دوره  از پايـان    پـس   سـال   يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  3و  2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
 بر استرداد دو برابر هزينـه   ه عالوهك  وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،استنكاف نمايند  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب 
  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه 
  .نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
، پيـام نـور، غيرانتفـاعي،    )شـبانه (ها به غير از دوره روزانه، اعم از نوبت دوم  ساير دورههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  دانشگاهپذيرفته شدگان  -

 . مجازي، نيمه حضوري و پرديس خودگردان تعهد خدمت ندارند
هـا و   سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  ذيربط در كليهتحصيلي   هاي كليه رشته  شدگان پذيرفته :مهم  تذكر

  مـذكور، در بخـش    هـاي  هـا و ارگـان   نيـاز سـازمان    عـدم   مراجع ذيصالح در صورت  تشخيص  و به  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ادارات
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  و معرفي  به تشخيص  خصوصي



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  5صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :گزينش بومي )1-6
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه شـرح    )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه

 . گردد اعمال مي 1393زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني اهداف بوميبرخي از  -
  .)نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشته گزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر گرفته شده، -3
  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  جدول زير، تقسيم  شرح  و به  دسته 4  كشور به  در سطح  ماهيت و گسترش  به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : تحصيلي  هاي رشته  بندي دسته -

  

  توضيح  هاي رشته

 استاني 
هـا در جـدول    رشته  اينگونه. نياز دارند  بومي  متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  ها گسترش در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته

 .اند مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(

  اي ناحيه 

در  ذيـل مطـابق جـدول   (شـود   مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به
هـاي   هـر يـك از گـروه   ) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. موجود است )بندي نواحي بومي رابطه با دسته

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 قطبي 

 در رابطـه   ذيل  جدول  مطابق(شود  مي  بومي تلقي  قطب  عنوان  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به
هـاي   هـر يـك از گـروه   ) تحصيلي و نوع گـزينش   ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  موجود است) بومي  هاي قطب  بندي با دسته 

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 كشوري 
ها در  رشته  اينگونه. شود مي  ارائه  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  و تنها در تعدادي  بومي وجود نداشته  هاي در اكثر قطب  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

 .اند در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي مختلف  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(جدول 

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و دو سال آخـر دبيرسـتان    محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطهدر صورتي كه  )الف

  .شود براي داوطلبان نظام جديد در استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مي
ن بـومي وي در نظـر گرفتـه    در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلـب بـه عنـوان اسـتا     )ب

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده )ج
خـارج از كشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيـل         اند و همچنين استان تولد ايشان نيز  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

 .داوطلبان تهران خواهد بود
  مجاور، يـك   چند استان  از مجموع  :كشور بومي  نواحي  بندي دسته*  

  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه
 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

بومي   قطب  ، يك چند ناحيه  از مجموع :بومي  هاي قطب  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  بومي به  هاي قطب. گردد ايجاد مي

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

  تابعه هاي استانبومي  هاي قطب تابعه هاي استان  بومي  نواحي
 )1(   يك  قطب  .مركزيو   ، قم قزوين،  ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1( يك  ناحيه

ــرز،  ـــهرانالب ــزوين  ت ــان، ســـمنان، ق ـــم،  ، زنج ، ق
 . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2(دو  ناحيه .و مركزي ، گيالن، مازندران گلسـتان

 )2(  دو  قطب .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه
شـمالي،    رضـوي، خراسـان   جنوبي، خراسانخراسان 
 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   ناحيه . و كرمان  و بلوچستان سيستان

، اردبـــيل،   غـربي  ، آذربايـجان شـرقي آذربايـجان )3(   سه  قطب . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  ناحيه
 . و همدان  ، كرمانشاه كردستان)6(  شش  ناحيه . كرمانشاه و همدان،  كردستان

، خوزسـتان،   و بختيـاري   ، ايــالم، چهارمحـال   اصفهان)4( چهار  قطب . و لرستان ، خوزستان ايالم)7(  هفت  ناحيه
 .  خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي)8(  هشت  ناحيه .و يزد  لرستان

 . و بويراحمد و هرمزگان  ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  قطب . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9( نه  ناحيه

  :هاي مختلفگزينش بومي در دوره )1-1-6
 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 

شود و هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندپذيرش ميها  يا شهرستانها  صورت خاص از داوطلبان برخي استان 
  . شوند داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مي

هـاي مختلـف توزيـع     به صورت ذيل در دوره) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، باهميه ايثارگراندرصدي س 20پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمي
هـاي منـاطق   هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مييك، دو، سه و خانواده 
درصد ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن بـه نسـبت    20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -

به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هـر  ) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطه و خانواده شهدا هاي مناطق يك، دو، س يك از سهميه تعداد شركت كنندگان هر
  .يابدگروه آزمايشي اختصاص مي

درصد از ظرفيت  40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر: 1تبصره 
  .شودضمناً نيمي از ظرفيت خالي مانده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبان آزاد اختصاص داده مي. يابد باقي مانده، به داوطلبان آزاد اختصاص مي

  .يابد ظرفيت خالي مانده سهميه ايثارگران به داوطلبان آزاد اختصاص مي: 2تبصره 
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  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 
 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، يكامپيوتر، مهندس يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي پزشكي، علوم تجربي
حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني

  .باشدبه شرح جدول ذيل ميهاي مختلف نوع گزينش دوره
 مختلفهاي  هاي تحصيلي دوره نحوة گزينش رشتهجدول ) ب(جدول 

 نوع گزينش نام دوره
  هاي آزمايشي مشخص شده است هاي تحصيلي هر يك از گروه اي يا قطبي يا كشوري است كه در جدول رشته استاني يا ناحيه  روزانه 

بومي استاني )شبانه(نوبت دوم 
اي ناحيهبومي  غيرانتفاعيغيردولتي و 
بومي استاني نيمه حضوري

.شود گزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نميمجازي
.شود گزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نمي پرديس خودگردان

ـ پيام نور در هر شهرستان به داوطلبان آموزشي دانشگاه هاي مراكز يا واحدهاي  از ظرفيت رشته %70حدود  دانشگاه پيام نور ومي آن شهرسـتان و  ب
 .يابد هاي تحت پوشش مركز يا واحد پذيرنده تخصيص مي ظرفيت به داوطلبان بومي شهرستان %30حدود 

  
  :تتوضيحا

گزينـي انجـام    سـهميه ايثـارگران، بـومي    در گزينش داوطلبان متقاضي) 2 .گيرد گزيني صورت نمي صورت كشوري است، بومي  ي كه گزينش آنها بهيها در رشته) 1
باشـد كـه در سـتون توضـيحات جـدول       صورت خاص مـي  سسات آموزش عالي، بهؤها و م هاي تحصيلي تعداد معدودي از دانشگاه گزينش برخي از رشته .شود نمي

هـاي   گـزينش اغلـب رشـته   ) 4 .صـورت كشـوري اسـت   بـه  ) ها بورسيه(هاي تحصيلي داراي شرايط خاص  گزينش اغلب رشته) 3. مربوطه، به آن اشاره شده است
  .به صورت كشوري است) روزانه(متمركز  تحصيلي نيمه

ـ    14/3/66مـورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگـي  جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  :پذيرش دانشجو در مناطق محروم مين نيـروي متخصـص   أو بـه منظـور ت
هـاي مـورد نيـاز    يلويه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته   گكردستان، كرمانشاه، كه ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، :هاي استان

بديهي است كه پذيرش . ندشوها پذيرش مي هاي مذكور در دانشگاه از داوطلبان بومي هر يك از استان نفر 500ها و به تعداد  هاي اين استان برحسب نظر استانداري
  .شود مي هاي مذكور انجام  ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استان در اين رشته

هـاي واقـع در قطـب     هـا و در محـدوده دانشـگاه    باشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداري   شدگان اين طرح ممنوع مي تغيير رشته پذيرفته :تبصره
  .باشددانشگاهي مي

  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته )1-7
 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است

شود و داوطلبان واجد هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان 
و يـا معـدل كتبـي     هـا  كل اكتسابي در هر يك از زير گـروه نمره: ست ازا كننده در پذيرش داوطلبان عبارتدر واقع سه عامل تعيين. شوند شرايط در آن پذيرش مي

همانگونه كه عنوان گرديد ميزان پذيرش بـومي در هـر   . ، استان بومي و سهميه داوطلب)پذيرند ي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو ميهاي دررشته(ديپلم 
  .، كه الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايندمتفاوت استبر اساس جداول فوق ها يك از دوره

 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
خـود را    تحصـيل   محـل   عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -

 .نمايد  رعايت
 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
تـالش    خصوص  در اين  ، البتهندارند  دانشجويان  به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه -

 . خواهند داشت  خود را مبذول 
ل اعطـاي  رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي مراكز آموزش عالي و تا سقف اعتبار هر مركز، در قباصندوق  -

  .انواع تسهيالت به دانشجويان تعهدي ندارد
،  ييصـحرا   ، عمليـات  ، كارگـاه  ، آزمايشگاه كالس  تشكيل  براي  و درسي)  مؤسسه  به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  ، مكاني زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  امور كه  قبيل و اين   كارآموزي
بـدون   و رسـمي   موافقتنامه   بپردازند كه  تحصيل  توانند به مي  در صورتي  دولت  ، لذا كارمندان بوده  وقت كشور تمام  عالي  آموزش   ها و مؤسسات تحصيل در دانشگاه -

 .كنند  عرضه  تحصيل  ديگر دوران هاي  ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه كالس در همه   بر شركت  خود را مبني متبوع  يا سازمان  شرط وزارتخانه  و قيد 
 .ايجاد نخواهد كرد  وي  براي  حقي  آموزشي،  دانشجو از ضوابط و مقررات  آگاهي  عدم -
را بـا    نيـاز دانشـگاهي    پيش  در دانشگاه، دروس از قبولي   كنند، موظفند پس  كسب  كمتر از حدنصاب  نمره  ورودي از آزمون  يا چند ماده  در يك  كه  شدگاني  پذيرفته -

 .بگذرانند  شده  تعيين  نمره
انضـباطي    نامه  آيين  طبق  تخلف  نمايد، در صورت  تحصيل)  و غيردولتي  دولتي  از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل در دو رشته   همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  
موجود بـين تمـامي متقاضـيان، پـذيرش آن دسـته از      هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادالنه فرصت با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه -

. باشـد  پـذير نمـي   امكان) روزانه(اند، در همان دوره  اي به اتمام رسانيده تحصيالت خود را در رشته) آموزش رايگان(داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي 
تواننـد، بـا    در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صـورت قبـولي در دوره روزانـه مـي    ) شبانه( توانند براي دوره نوبت دوم اين قبيل داوطلبان در صورت تمايل مي

  .، در رشته مربوط ادامه تحصيل نمايند)شبانه(پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم 
باشند  هاي علوم پزشكي نمي تسهيالت آموزش رايگان در مقطع دكتراي رشتهها، مجاز به استفاده از  التحصيالن مقطع كارشناسي دوره روزانه دانشگاه فارغ: 1تبصره 

  .ها، ملزم به پرداخت شهريه مصوب از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهند بود و در صورت پذيرفته شدن در اين رشته
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ز تحصيل رايگان مجدد در مقطع قبلي، در صورت ايفاي تعهدات آْموزش رايگان يـا  مند از امكانات دولتي ا آموختگان بهره ادامه تحصيل آن دسته از دانش: 2تبصره 
  .بالمانع استو ارائه گواهي آن به مؤسسه محل قبولي جديد بازخريد تعهدات مربوطه 

عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و     به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسـترش آمـوزش  ) دارندگان مدرك معادل(هاي معادل كارداني  اموختگان دوره دانش -
سراسري براي ادامـه تحصـيل در مقطـع      توانند با همان مدرك معادل در آزمون فناوري برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي

 .   باالتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند
بـه    بازگشت و ادامـه تحصـيل    شوند يا نشوند حق  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  از اين  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات نشگاهدا  انصرافي دانشجويان  -

 .خود را ندارند قبلي  رشته  
اين دفترچـه راهنمـا درج    4شماره ها و مؤسسات آموزش عالي در پيوست  شرايط اختصاصي دانشگاه  ، در جدول عالي  آموزش  از مؤسسات  برخي  شرايط اختصاصي -

  .است شده 
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9

  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
در دوره يـا    رشـته   انتخـاب   به مندرجات كارنامـه اوليـه مجـاز بـه      با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

 هـاي  هتواننـد رشـت   بوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور باشند، ميذيربط ها و مؤسسات  دانشگاه
 هاي مختلف را از گروه آزمايشي ذيربط استخراج و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما و از طريق اينترنت و به صورت صحيح در فرم انتخـاب   دوره  تحصيلي 

  .نمايند  رشته وارد
هـاي   هاي آزمايشي و در زيرگـروه  در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  هاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته نحوه انتخاب رشته -

  .ها يكسان است در همة دوره) مربوطه
 :يكسان بوده و مطابق جدول زير است) حضوري و مجازي هاي دانشگاه پيام نور، نيمه جز دوره  به( ها طول مدت تحصيل در مقاطع مختلف براي همه دوره -

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر ارشد پيوستهكارشناسي كارشناسيكارداني

 حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت
  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
عالي و همچنين دانشگاه پيام نـور و مؤسسـات     ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -

 .نام و شـركت نماينـد   توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت كنند، مي غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي آموزش عالي غيرانتفاعي و
  .نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند  بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت

عـالي و همچنـين دانشـگاه پيـام نـور و        ها و مؤسسات آمـوزش  دانشگاهپرديس خودگردان حضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -
  .دشو نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهمؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 

نامه ميهمـاني و انتقـال    ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس آيين انتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاه -
لـذا   .پـذيرد  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مـي  22/7/91و مورخ /138715نامه آموزشي به شماره  و آيين 92/3/20مورخ  88441/3/41دانشجو به شماره 

شدگان در صورت درخواست تغيير رشته يـا انتقـال و يـا هـر دو بـه      پذيرفتهضمناً . داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند
 .اقدام نمايندمربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينيصورت توأم، م

  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته )2-1-9
ها را توانند اينگونه رشتهاند، ميها و مؤسسات آموزش عالي شدههاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

هاي مورد عالقه در فرم انتخاب رشته ، مقطع و درج اولويت كدرشته)انتخاب 150حداكثر (داوطلبان واجد شرايط اين بند محدوديتي از نظر تعداد . انتخاب كنند
  .خود، ندارند

يـا   نمـوده    نـام   ذيربط ثبـت   عالي  آموزش  در مؤسسه  خواه) متمركز متمركز و يا نيمه  هاي از رشته  اعم( 1392سال   سراسري  آزمون  روزانه  هاي دوره  شدگان پذيرفته -
  است  بديهي. اند را نداشته) 1393 سال  سراسري  آزمون(  جاري  سال  سراسري  در آزمون  و شركت  نام ثبت  حق از تحصيل  قطعي  انصراف  با دادن باشند، حتي   ننموده

 .رفتار خواهد شد  مربوط با آنان  برابر مقررات  جاري  سال در آزمون   شركت  در صورت
به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -

 .گرددتلقي مي
هاي تحصيلي به بعد، يك بار در رشته 1376به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  1368استفاده از سهميه رزمندگان از سال داوطلباني كه با  -

نكرده باشند، مجاز به استفاده يا  نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي
  .نخواهند بود مربوطهاي مجدد از سهميه

  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه براي اطالع از وضعيت خوابگاه: مهم *
   :تربيت دبير شهيد رجايي تهران  و دانشگاه) تربيت معلممراكز (حصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان تهاي  رشته )3-1-9

هيأت محترم وزيران، براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نيـاز آموزشـي    24/7/1390ي جلسه  مصوبه) 2(وزارت آموزش و پرورش به استناد بند      
يلي منـدرج در ايـن   هـاي تحصـ   هاي مختلف تحصيلي در دوره كارشناسي رشـته  هاي اسالمي و نياز دوره خود در طراز جمهوري اسالمي، متناسب با مباني و ارزش

هـاي   داوطلبـان در صـورت احـراز صـالحيت    . پـذيرد  دفترچه براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي
  . هاي تحصيلي مربوط اقدام نمايند هتوانند نسبت به انتخاب رشت هاي آزمون سراسري، مي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه

هـا و نيـروي    و با توجه به جـدول رشـته  ) اين دفترچه راهنما 2مندرج در پيوست شماره (ها  اينگونه رشتهن در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيا     
  .مورد نياز استان بومي داوطلب انتخاب رشته نمايند

ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس مصوبه كميته  هاي دانشگاه تحصيلي ويژه فرهنگيان در مراكز تربيت معلم، همانند ساير رشتههاي  در گزينش رشته: تذكر مهم
  .ريزي كنكور، حدنصاب نمره اعمال خواهد شد مطالعه و برنامه
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  :)شبانه( دوم  نوبت  دوره  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )9- 4-1
  
  
  
  
  

  
  
  

 )شبانه(نوبت دوم   در دوره ضوابط تحصيل
) شـبانه (نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -

  . است  روزانه  دوره  آموزشي  هاي برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه.  شده است  مستثني
 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .دبو ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
   )شبانه(نوبت دوم   دوره  شهريه -
استناد   به 1393عالي براي ورودي سال   ها و مؤسسات آموزش گروه آموزشي غيرپزشكي دانشگاه) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  شهريه ثابت و متغير رشته -

ها و همچنين با توجه به تصميمات متخذه  مركزي و شوراي مركزي دانشگاهت مميزه أهاي امنا و هي تأدفتر هي 21/1/1381  مورخ 15/ 5379 شماره  نامه تصويب
  .درج شده است 3 شوراي معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين گرديده كه در پيوست شماره 16/2/83در جلسه مورخ 

 ميـزان   به  تحصيلي  متغير در هر سال  شهريه و تغيير نخواهد كرد و  بوده  ثابت  آنان  تحصيل  تا پايان) 1/7/1393(  1393 سال  هاي ورودي  براي  ثابت  شهريه :تبصره
 .يابد مي  افزايش  قبل  سال  مبلغ  به  درصد نسبت ده 

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در -
  : حضوري نيمه  هاي دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته )9- 5-1
مين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند أحضوري به هيچ وجه امكان ت هاي نيمه دوره مجري  عالي  آموزش   ها و مؤسسات دانشگاه -

  .داشت
نور خواهـد   حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام هاي نيمه عالي در زمينه آموزش ها و مؤسسات آموزش  حضوري دانشگاه هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -

  .هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها به صورت كالس بود و تشكيل كالس
ييد وزارت علوم، تحقيقات أها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد ت حضوري دانشگاه هاي نيمه الن دورهالتحصي به فارغ -

  .شود اعطاء مي» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه«و فنĤوري با ذكر كلمه 
  .گردد ات آموزش عالي بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ ميها و مؤسس حضوري دانشگاه هاي نيمه از دانشجويان دوره -
ها و مؤسسات آموزش عـالي وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و       حضوري دانشگاه هاي نيمه هاي تحصيلي دوره حضوري براي كليه رشته هاي نيمه شهريه دوره -

  .  باشد ها و مؤسسات آموزش عالي كشور مي دانشگاه) شبانه(شهريه دوره نوبت دوم % 60به ميزان  1393هاي سال  فنĤوري براي ورودي
  :نور پيام  هاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه رشته) 1-9- 6

  :شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور* 
شرايط و ضوابط ذيل نيز بـه اطـالع   ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(شماره يك آزمون سراسري  دفترچه 42و  41در صفحات عالوه بر شرايط و ضوابط مندرج 

  .رسد داوطلبان ذيربط مي
  .سال خواهد بود 10سال و براي سايرين  6كنند  حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي -
  .باشد هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي مي دانشجو در كليه رشتهپذيرش  -
  .باشد هاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر مي حضور دانشجو در كالس -
  .شود گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي هاي قرائت گاهنظام ارزشيابي و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دست -
  .شود پذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي -

  :تذكر خيلي مهم
  .شود برگزار مي ع اشكال گروهيدر اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه حضوري براي مرور درس و رف -
هاي درس حضوري وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشـته تحصـيلي    هاي رفع اشكال گروهي يا كالس در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه -

خواهد داد و يا در صورت ضـرورت، محـل   ارائه  به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت كامالً غيرحضوري و يا خودخوان
  .نمايد تحصيل اين دسته از دانشجويان را در يكي از مراكز و واحدهاي همجوار كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين مي

آزمايشـگاهي، كارگـاهي و   (هاي عملـي   درسشود و اجراي برخي از  دروس عملي در دانشگاه به صورت كالس حضوري و در تعدادي از روزهاي هفته برگزار مي -
ها  ها، كارگاه اجراي آزمايشگاه .ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت اي، استاني يا ساير آزمايشگاه در آزمايشگاه منطقه) ساير

در محل تعيين شده انجام شود و دانشـجو موظـف اسـت در محـل تشـكيل      هاي عملي ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم  و ديگر درس
  .نمايد، حضور يابد اي كه دانشگاه تعيين مي كارگاه و آتليه جلسات آزمايشگاه،

  :شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور
هـاي آموزشـي و تجهيـز     گيـري از فنـاوري   دانشگاه بـا بهـره   است و...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور 

هـاي آموزشـي    توانسته اسـت كـالس   DVDپاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و  ،هاي دروس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد كالس
البتـه طبـق ضـوابط آموزشـي دانشـگاه      . ريزي و ارائه نمايـد  ها برنامه ههاي درس سنتي ساير دانشگا خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالس

  . باشد هاي عملي الزامي مي هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس حضور دانشجويان در كالس
  :انتخاب محل تحصيل

گواهي معتبر مورد تأييد دانشگاه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط  و با ارائه ) براي كاركنان دولت(داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال  -
  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيزير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم 

 5هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پيوست شـماره   محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخش -
  .اين دفترچه راهنما

اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو      1393كه در آزمون سراسري سـال  ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
معذور  جـدبطور ) شبانه(نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  مي
 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  اوطلبان توصيه ميلذا به د. باشند مي
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ركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول       هاي زير پوشش م در شهرستان يا بخش 31/6/1393تا  1/7/1391دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ  -
  .اين دفترچه راهنما 5مربوط در پيوست شماره 

هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در      در شهرستان يا بخش 31/6/1393تا  1/7/1392محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ  -
  .اين دفترچه راهنما 5پيوست شماره 

اين دفترچه راهنما، رشته و مركز  5با توجه به جدول مربوط در پيوست شماره ) با توجه به حكم اشتغال(دن بر اساس شهرستان محل خدمت در صورت شاغل بو -
  .آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد

هاي زير پوشش  هنر و فني و مهندسي محدوده جغرافيايي پذيرش دانشجو عالوه بر جدول شهرستان موزشيهاي آ هاي مربوط به گروه در كليه رشته محل :1 تذكر
  .شود استاني هم انجام مي -مراكز و واحدهاي ذيربط به صورت بومي 

  .توجه داشته باشند 1393يك آزمون سراسري سال  دفترچه راهنماي شماره 42مندرج در صفحه  »خيلي مهمتذكر «داوطلبان بايد به  :2 تذكر
باشـند و در صـورت تمايـل     كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي  -

و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال . توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند مي
  .باشد بررسي نمي

  : غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات )1-9- 7
 خواهد بود و به  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و بر اساس  است  واحدي  نظام  غيرانتفاعيـ غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات  درسي  نظام -

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك  التحصيالن فارغ 
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
و   مـديريت   سـازمان   از طـرف   مؤسسـه   بـه   بودجـه   تخصـيص   در صورت و فنĤوري   ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند  كشور استفاده  ريزي برنامه
 3 هاي اين مؤسسات در پيوست شماره جدول شهريه. گردد غيرانتفاعي بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ـغيردولتي    عالي  آموزش  از دانشجويان مؤسسات -

  .درج شده است
  : )الكترونيكي(هاي مجازي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1
هـاي   اي، نشـريه  هـاي چندرسـانه   اينترنـت، ديسـك  هـاي الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر،      گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

تـر   جويي در وقت و هزينه و در ضـمن يـادگيري بهتـر و آسـان     هاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه هاي مجازي و نظاير اين الكترونيكي و خبرنامه
  .گيرد صورت مي

راحتي با استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس   توانند به اين معنا كه دانشجويان ميشود به  طور غير همزمان انجام مي هاي الكترونيكي به برگزاري كالس  -
هاي آموزش الكترونيكي در شـرايط خاصـي ايجـاب     البته سيستم. درس شركت كنند، بدون اينكه اين كار را همزمان با استادان و يا ساير دانشجويان انجام دهند

اين حالت بيشتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشگاهي و . مان وارد سيستم اينترنت شوندزهم كنند كه استادان و دانشجويان مي
 .شود يا در صورتي كه تجربه كردن فرآيندها و گرفتن بازتاب و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مي

 شود و دانشجو با اسـتفاده از تكنولـوژي اينترنـت، نيـازي بـه حضـور در       ترنت به دانشجو ارائه ميهاي آموزشي از طريق اين هاي مجازي دروس و برنامه در دوره  -
در واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشـجو بـه   . هاي درس سنتي ندارد كالس
  .رود كار مي

  . گردد باشد كه به صورت كتبي برگزار مي امتحانات يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم مي. وديت مكاني و يا زماني وجود نداردبراي اين آموزش محد  -
 .باشد يهاي آموزشي مانند دانشجويان م شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آيين نامه در كالس آموزش مجازي حضور و غياب اينترنتي انجام مي  -
ها  مدارك اين دانشگاه. كنند باشد از دانشگاه دريافت مي ييد وزارت علوم و مراكز استخدامي ميأالتحصيلي مدرك رسمي خود را كه مورد ت ويان بعد از فارغدانشج  -

شـوند   ها پذيرفته مي اين دوره داوطلباني كه در. ها بدون محدوديت شركت نمايد تواند در مقاطع باالي دانشگاه در سطح جهاني نيز مورد قبول است و دانشجو مي
 .حداقل بايد داراي يك دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت را داشته باشند

  :پرديس خودگردانهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 9
 هـا و مؤسسـات آمـوزش    برخي از دانشگاهو فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي خارج از كشور، عالي كشور   به منظور گسترش آموزش

  .ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو در اين دوره .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو ميمربوط عالي داخل با توجه به ضوابط  
   ):ليهاو(كارنامه نتايج علمي  )2

 :تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس            ، مـي 1393سراسـري سـال   حاضـر در جلسـه آزمـون    هر يك از داوطلبـان  
www.sanjesh.org  روش زير كارنامه خود را مالحظه نمايند سهبه يكي از ) اوليه(كارنامه نتايج علمي و وارد شدن به بخش مشاهده:  

  .سال تولد و شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه شامل مشخصات فرديبا وارد كردن اطالعات آزموني و ) الف
   .شماره شناسنامه و شماره پرونده، رمز ورود ، شاملنام در آزمون مشخصات كارت اعتباري ثبتبا وارد كردن ) ب
   .نامي و فردي شامل شماره پرونده، كد رهگيري و شماره شناسنامه با وارد كردن مشخصات ثبت) ج
     :توضيحات كلي )2- 1

 :كارنامه نتايج علمي از دو بخش عمده تشكيل شده است
 هاي زير است اي و تحصيلي داوطلب كه حاوي قسمت مشخصات شناسنامه: 

عنوان ديپلم، كد ديپلم، سال معدل كتبي ديپلم، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، زبان خارجي، سهميه، وضعيت معلوليت، شماره پرونده، 
تولد، استان بومي، ناحيه  آموزي، كد منطقه اخذ ديپلم، محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي ، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل اخذ ديپلم، كد دانش
 ). شده است ن دفترچه درجيا 6و  5 ترتيب در صفحاتنحوه تعيين سهميه و استان بومي داوطلب به ( بومي و قطب بومي

 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 
ها،  يك از زيرگروه در سهميه در هر  ها، رتبه در هريك از دروس عمومي و اختصاصي، نمره كل در هر يك از زيرگروه) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،

در  رتبه مجازرتبه كل در سهميه، آخرين ها،  ماكزيمم نمره كل زيرگروههاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر رتبه
، )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  در دوره(بودن  رشته    خصوص مجاز به انتخاب كشوري، وضعيت داوطلب در ، رتبه))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(سهميه 

زمون و سوابق تحصيلي و يا پذيرش صرفاً در دو قسمت مجزا اعم از پذيرش بر اساس آ( غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانحضوري و مجازي و  نيمه
در (هايي كه  مندي و وضعيت اطالعات داوطلب و عالقه) )مراكز تربيت معلم سابق(و دانشگاه فرهنگيان  بهياران، فرهنگيان ويژه، )براساس سوابق تحصيلي

 .، اعالم نموده است)نور، غيرانتفاعي، آموزگار، بهيار و كارمندي خصوص مراكز پيام



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  10صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

= 

= 

1رابطه ( نمره كل سوابق تحصيلي 
 داوطلب در زيرگروه الف

2رابطه (   آزموننمره كل 
داوطلب در زيرگروه الف

  ه الفونمره كل داوطلب در زيرگر 3رابطه (
 با احتساب سوابق تحصيلي

 : ها نمرات خام و نمره كل زيرگروه )2-2
با توجه به ضوابط آزمون سراسري : نمره خام در هر درس -

 3براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صـحيح  
گيرد و به ازاي هر پاسـخ غلـط يـك امتيـاز      امتياز تعلق مي

اعـم از عمـومي و   (خام در هـر درس   لذا نمره. شود كسر مي
  :آيد به دست مي روبرواز رابطه به درصد ) اختصاصي

اختصاصي  با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و
هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، يافتن براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در . شود است، نمرات خام تراز مي

  .پذير نيست توسط داوطلب امكان) اعم از عمومي و اختصاصي(نمره تراز دروس 
س در نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر در: نمره كل در زير گروه -

  .شود برابر مي 3شود كه ضريب دروس تخصصي  متذكر مي. باشد آن زير گروه مي
مجلـس شـوراي اسـالمي، در آزمـون      10/6/92مصوب » ها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«در راستاي اجراي قانون  ) 1 تبصره

 1384هـاي   هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را طـي سـال   ، آن دسته از ديپلمه1393سراسري سال 
حـداكثر  اند و يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسري برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجـود   اخذ نموده 1392يت لغا

  .در گزينش نهايي اعمال خواهد شد قطعيدرصد و بصورت تأثير  25به ميزان 
 ---------------------------------------------------------------------------------  

                                                    مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر ديپلم+  3× ) مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر ديپلم(                                          )ضريب مربوطه×  تراز دروس عمومي مؤثر ديپلم اتنمر(مجموع +  3× ) ضريب مربوطه×  تراز دروس اختصاصي مؤثر ديپلم اتنمر(مجموع 
  

  

  

                         )    ضريب مربوطه× نمرات تراز دروس عمومي آزمون (مجموع +  3× ) ضريب مربوطه× نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون (مجموع        
                                      مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون                   +  3× ) مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون(                           

  :شود تأثير داشته باشد، نمره كل نهايي داوطلب در زيرگروه الف به شكل زير محاسبه مي xاگر سوابق تحصيلي با ضريب  -
  

   = x )نمره كل سوابق تحصيلي داوطلب در زيرگروه الف) + (x-1) (الف نمره كل آزمون داوطلب در زيرگروه(         
  

  .ارائه شده است، )1شماره جدول (ذيل ميزان سوابق تحصيلي در نمره كل داوطلبان است كه در جدول  X، مقدار 3در رابطه 
 ---------------------------------------------------------------------------------  

ديپلم داوطلب با گـروه آزمايشـي وي يكسـان باشـد،      نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  قطعيبا تأثير همانگونه كه ذكر شد ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 
ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مـؤثر موجـود    نوعاما اگر . خواهد بود% 25ميزان تأثير دروس مؤثر 

  ).شود جايگزين مي% 25محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 
  و نوع ديپلم ميزان تأثير سوابق تحصيلي در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشي -1جدول شماره 

 گروه آزمايشي
 

  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  نرـــه  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  25 9/11 9/11 9/11  4/7  7  9/7  9/8  7  1/8  7/7 3/10  7/9 8/6 5/19 2/20  16 9/17 2/18  25  25  25  رياضي فيزيك

  25 9/11 9/11 9/11  4/7  7  9/7  9/8  7  1/8  7/7 3/10  7/9 8/6  25  25  25  25  25 6/18 7/17 1/17  تجربيعلوم 
  25 9/11 9/11 9/11  9/5  5/5  2/6  9/4 5/5  25  25  25  25  25  7/6  9/5  5/5  2/5  2/6  9/7  7/6  2/7  انسانيعلوم 

  25 9/11 9/11 9/11  9/5  5/5  2/6  9/4 5/5  25  25  25  25  25  7/6  9/5  5/5  2/5  2/6  9/7  7/6  2/7  اسالمي علوم و معارف
باشد، ضرايب اين دروس  مي 1392تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 

  .از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد
  

 :ها بهـــرت )3-2
كـل برابـر     داوطلبـان چنانچـه نمـره   . شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره :زيرگروهدر سهميه در هر   رتبه

تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين . رتبه يكساني خواهند داشت ،باشند داشته 
  .شود قسمت اعالم مي

كل برابر رتبـه    ا نمرهداوطلبان ب. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره : كشوري در هر زيرگروه  رتبه
  .شود تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. يكساني خواهند داشت

  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي نمره كل رشته ،4ب يبا اضافه كردن درس تخصصي بهياري با ضر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته
. شـود  دهي مي هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :سهميهرتبه كل در 

ب اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده اسـت و بـراي انتخـا   (باشند رتبه يكساني خواهند داشت  برابر داشته   داوطلبان چنانچه نمره
داوطلبـان بـراي مقايسـه خـود بـا دوسـتان و ديگـر        . در هر زيرگروه توجه شـود » بدون سهميه«رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري 

  ).را مالك قرار دهند سهميهكل   وجه نبايد رتبه  هيچ  داوطلبان مشابه خود، به
  .باشد داوطلب مي) )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه  :آخرين رتبه مجاز

گرفتن سهميه داوطلبـان ايـن نمـره بـه ترتيـب نزولـي مرتـب شـده و          نظر هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 
اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشـته  ( برابر رتبه يكساني خواهند داشت  داوطلبان با نمره. شود دهي مي رتبه

داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشـابه  . در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري 
  ).را مالك قرار دهندكشوري كل  وجه نبايد رتبه  هيچ  خود، به
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 : اير توضيحاتس) 2- 4
دانشـگاه  سسـات آمـوزش عـالي    ؤمندي خود را جهت تحصـيل در مراكـز و م   چنانچه داوطلب عالقه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا آموزگار، بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي و مؤسسات آموزش عالي نور پيام
حضوري و مجازي  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره: بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

ويـژه  معلـم،   ، تربيـت )اعم از پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( غيرانتفاعي و نور ، پيامگرداندپرديس خوو 
  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي) تربيت معلم سابق مراكز(و دانشگاه فرهنگيان بهياران  ،فرهنگيان

  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به شود كه اطالعات فوق براي داوطلباني كه در چند گروه آزمايشي شركت كرده ميخاطر نشان : نكته
  :گزينش دانشجو )3
سوابق قطعي اعمال و  آزموننمرات با (بر اساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1

  :باشد مي )تحصيلي
 :متمركز روش -

  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميو حسب ضوابط سوابق تحصيلي كه فقط نمرات آزمون   روش گزينش متمركز، روشي است
بر اساس نمره كل  و...) از نظر سهميه، بوم و ( وي در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط. گردد شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ

، در صورت وجود )در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( اكتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد
شدگان نهايي  به منظور اعالم اسامي پذيرفته .گيرد مي صورتآموزش عالي به روش متمركز ها و مؤسسات  هاي دانشگاه گزينش اغلب رشته. شود ظرفيت معرفي مي

  :گردد به اين روش، اقدامات زير انجام مي
  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي  و مقايسه) لحاظ از هر( و وضعيت وي تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط -

  .گيرد انجام مي
  .شدگان نهايي اعالم اسامي پذيرفته -

هايي هستند كه در پـذيرش آنهـا    رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
بـا اعمـال نتـايج    هـا   شدگان نهايي ايـن رشـته   شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و 

  . شود هاي متمركز اعالم مي اه ساير رشتهها به همر شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميمطابق ظرفيت هر كدرشته مراحل فوق، 
  :متمركز نيمه  روش -
 اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

كـه كـد اينگونـه      دسته از داوطلباني  هاي متمركز و از بين آن جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  نظير مصاحبه، معاينه، آزمون  ديگري 
اسـامي  . گيـرد  صورت چند برابر ظرفيت گزينش صـورت مـي    به اند،  ها را انتخاب كرده و در اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده رشته

متمركـز   هاي نيمـه  در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعالم مي شدگان چند معرفي
 . گردد ميشدگان نهايي اعالم  شود و اسامي پذيرفته عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحل فوق مربوط به هر رشته نيز مالك قرار داده مي

هـر    متمركز تا چند برابر ظرفيت نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به  با توجه  رشته
متمركـز بـه    نيمـه   هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  متمركز پذيرفته نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره

  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست  منظور استخراج 
 عمومي  هاي صالحيت  بررسي  نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان  داوطلبان 

  هاي روزانـه، بـه   متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -
 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   از حداكثر دو نوبت  نوبت  يك  عنوان
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
مذكور پذيرفتـه    هاي  رشته  يا رشته   گزينش   مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

  هماننـد دانشـجويان    و بـا آنـان   لغو گرديـده متمركز  در رشته  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  شوند و فهرست 
  .رفتار خواهد شد انتقالي 

قـرار  ) هـاي بـومي   مانند رشته(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته رديف پذيرفته به آن دسته از داوطلباني كه در :نكته مهم
بـديهي اسـت چنانچـه    . متمركز خودداري نماينـد  هاي نيمه شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته گيرند، توصيه مي مي

متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخـذ   هاي نيمه شدگان نهايي رشته متمركز داراي تعهد، در رديف پذيرفتههاي  پذيرفته شدگان رشته
  .شده با آنان رفتار خواهد شد

هاي تحصيلي  اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته شود، بنابر ماه اعالم مي ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -
  . خواهد بود) ماه بهمن(متمركز از نيمسال دوم  نيمه

متمركـز دانشـجو    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سـال  آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -
يا   كد وزارتخانه  و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1392/ 29تا تاريخ   صورتيكه پذيرند، در مي

و   گـزينش   داوطلبـان   سـاير   بـه   تا چهار برابـر، نسـبت    قبولي  امكانباشند، با   نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت  محل  و يا ارگان سازمان
 .خواهند شد  معرفي

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحـل مختلـف مصـاحبه، معاينـه و آزمـون عملـي را بـا         متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته
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  :باشد مي سوابق تحصيليكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس ي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اسـاس سـوابق تحصـيلي     ظرفيت دانشگاه% 60ها، پذيرش براي حدود  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه بر اساس
رفاً براساس نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، ص هاي دانشگاه پيام پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1392لذا همانند آزمون سراسري سال . شود انجام مي

گيـرد، بـه روش    هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صـورت مـي   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(سوابق تحصيلي 
شـدگان در يـك مرحلـه و بـه      ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميديپلم  معدل كتبيفقط در اين روش   .متمركز خواهد بود

، به اولين كدرشته انتخابي كـه از  معدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) از نظر سهميه، بوم و ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد طور يكجا اعالم مي
شدگان،  به منظور اعالم اسامي پذيرفته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( نظر علمي برتري دارد
  :گردد اقدامات زير انجام مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضـعيت مشـابه وي    و مقايسه) حاظل از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -

  .گيرد انجام مي
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

ع پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نـو  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي : تبصره
شود متفاوت باشد، درصد اعمال معـدل   متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي....) رياضي، تجربي ، انساني و (ديپلم آنان 
  .دارد معطوف ميزير وت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول اكتبي متف

  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) ديپلم معدل كتبي(ق تحصيلي جدول ضريب تأثير اعمال سواب
  نوع ديپلم

  
  گروه آزمايشي

  رياضي فيزيك
  )10كد (

  علوم تجربي
  )11كد (

  ادبيات و علوم انساني
  )12كد (

  علوم و معارف اسالمي
  )19و  18 هايكد(

  ساير عناوين ديپلم
، 16، 15، 14، 13كدهاي (

  )20و  17
  4/31  4/31  4/31  4/74  100  فنيعلوم رياضي و 
  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  8/69  8/69  8/69  100  100  هـــنر
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان

  :انتخاب رشته )4
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته الزم اسـت بـا مراجعـه بـه سـايت        پذير مي انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكانبا توجه به اينكه ) الف
هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسـخه   نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته رشتهاز كد
حضـوري و   ، نيمـه )شـبانه (نوبـت دوم  روزانـه و  «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«، با درج كلمه شما با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن) ب

در دو قسمت مجزا اعم از پذيرش بر (سسات غيرانتفاعي ؤپيام نور، م) مراكز تربيت معلم سابق(پرديس خودگردان، ويژه فرهنگيان، دانشگاه فرهنگيان مجازي و 
ايـد،   چند گروه آزمايشي شركت كرده ضمناًً در صورتيكه در .مشخص شده است »)اساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي

از نظر مجاز به انتخاب رشـته بـودن، بـه صـورت جداگانـه بـراي هـر يـك از         شما ها و وضعيت  تمام اطالعات مربوط به نمرات خام، رتبهدر كارنامه اوليه شما 
  .به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيدبايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز  لذا مي .است  شدهتعيين د، يا هايي كه شركت كرده گروه

  .توانيد انتخاب رشته كنيد ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي از دوره) ج
بـه  توانند در صورت تمايل  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1393در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  )د

بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، هـر  . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند كدرشته نيمهتعداد دلخواه، 
  .هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد متمركز با توجه به اولويت كدرشته نيمه 2در هر گروه يا دوره، حداكثر در داوطلب 

، )باشـند  اعالم عالقمندي كـرده ها  اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
 هـاي انتخـابي خـود را    اين الزم اسـت كليـه كدرشـته    بنابر. گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 

  .ديم وارد نماير، فقط در اين ف)محل كدرشته 150ثر حداك(
آزمـون و   بـه روش پـذيرش بـا   هاي تحصيلي  اند، مجاز به انتخاب رشته شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1393داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

هـايي   و در دوره  هاي آزمايشي كه در آن شركت نموده در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً همچنين انتخاب رشته
  .باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت اند، مي كه در آن اعالم عالقمندي نموده

در صورتيكه قبالً  -1: باشند اند، مي شدهنآزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته هايي از يك گروه  اين دسته از داوطلبان چنانچه عالقمند به انتخاب رشته: تبصره
نام در آزمـون   چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي اند نيازي به پرداخت وجه عالقمندي براي گروه نام نموده در آن گروه آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو  ريال را از طريق كارت 000/106يستي ابتدا هزينه اعالم عالقمندي براي گروه آزمايشي مربوط يعني مبلغ اند با گروه آزمايشي مورد نظر نبوده
  . شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند

بـه  هـاي تحصـيلي    منحصراً مجاز به انتخاب رشـته  ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  مجاز به انتخاب رشته نشده 1393در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
جـازه تأييـد و ادامـه مراحـل     ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي با اعمال سوابق تحصيليروش پذيرش 

خـود اقـدام نمـوده و     يانتخـاب هـاي   اولويت، از مربوطهاي  نسبت به حذف كدرشته در همان مرحله بايست انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده نخواهد شد و مي
  .سپس مراحل بعدي را ادامه دهند

تواننـد   انـد، مـي   نام نمـوده  ثبت 1393بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال  -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره
انـد   نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت هاي مربوط به گروه يا گروه رشته

 000/106هاي آزمايشي مربوط يعنـي مبلـغ    زينه اعالم عالقمندي براي گروهبايست ابتدا ه باشند مي هاي آزمايشي مي و عالقمند به انتخاب رشته از ساير گروه
  . هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند ريال را از طريق كارت



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  13صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

انـد،   نام نموده ثبت 1393در آزمون سراسري سال ) جيهاي خار علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي ) ح
هـاي   ، منحصـراً از طريـق كـارت   )ريـال  000/106هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  در صورت تمايل در اين مرحله مي

هاي تحصيلي صرفاً با اعمـال سـوابق    هاي آزمايشي مربوط از بخش رشته روهاز گروه يا گ  بانكي عضو شبكه شتاب بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته
  .تحصيلي اقدام نمايند

تواند متقاضي يك گـروه   هر داوطلب مي) سوابق تحصيلي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
توانـد   بـديهي اسـت يـك داوطلـب نمـي     . هاي خـارجي باشـد   و دو گروه آزمايشي هنر و زبان )م تجربي و علوم انسانيعلوم رياضي و فني، علو( آزمايشي اصلي

   .باشدهاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني  يعني گروههاي آزمايشي اصلي  متقاضي دو گروه آزمايشي از گروههمزمان 
  :تذكرات -
هايي كه اجازه انتخاب  هاي آزمايشي و دوره اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهدر انتخاب رشته بر  -

تخاب رشته از آنها هايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه ان هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. رشته به شما داده نشده، خودداري نمائيد
 .را نداريد، باطل است

هايي را انتخاب كنيد كه عـالوه بـر    ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -
 .ضوابط آنها را دارا باشيده بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و كاين

   :هاي انتخاب رشته مالك -
كه به همـراه  و راهنماي شركت در آزمون مذكور  1393آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامـه پيـك سـنجش و سـايت     هاي سازمان مندرج در هفتـه و همچنين اطالعيه به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان كارت ورود به جلسه 
  .باشيد اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته

هـايي كـه پـذيرش آنهـا      در رشـته (و يا معدل كتبي ديپلم هاي انتخابي بوط به رشته يا رشتهدر گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مر -2
لـذا الزم اسـت در زمـان    . رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيسـت . مالك خواهد بود، )صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .ها توجه نمائيدگروههاي خود در زيرانتخاب رشته، فقط به رتبه
ها و مؤسسات آموزش عالي كه در پيوست اين دفترچه و نيز سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج گرديده و نيز به كليه ضوابط و شرايط دانشگاه -3

 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل توضيحاتي كه در مقابل ستون مالحظات برخي از كدرشته
خانواده، محيط : مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار عبارتند از. شودار بر انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان شامل عوامل بيروني و عوامل دروني ميعوامل تأثيرگذ -4

هـا، اعتقـادات،   رزشعالقـه، ا : ها و عوامل دروني مهم تأثيرگـذار بـر ايـن امـر عبارتنـد از     هاي همساالن و رسانهآموزشي، افراد تأثيرگذار در زندگي فرد، گروه
شود جهت انتخاب رشته صحيح و آگاهانه از نظرات افرادي استفاده كنيد كه داراي توصيه مي. هاي شخصيتي، اهداف و تجربياتها، ويژگيها و مهارت توانايي

بـرداري  زمينه توسط سازمان منتشـر گرديـده، بهـره   اطالعات كافي باشند و به آنها اطمينان و اعتماد داريد و از منابعي كه جهت باال بردن آگاهي شما در اين 
هـاي   ها و شرايط خاص خود را در نظر داشته، تصوير روشني از عوامل دروني فوق داشته باشيد و پس از انجام مشـورت  همچنين سعي كنيد محدوديت. نمائيد

  .گيري كنيد بندي و بر اساس نتايج حاصله، تصميم الزم، جمع
  :فرايند انتخاب رشته -
  .كارنامه اوليه را از طريق سايت سازمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيد -1
و نسبت به مطالعه دقيق  يافتدرسايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه( 1393هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .مندرجات آن اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدانتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشهاي كد رشته -3
هاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود مراجعه و به يكي از روش   www.sanjesh.org: به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني -4

 :را مشاهده نمائيد
  .شماره پرونده، رمز ورود و شماره شناسنامهوارد كردن ) الف

  .وارد كردن شماره پرونده، كد ملي و سريال شناسنامه) ب 
  .نام ثبتگيري پيكد  و وارد كردن شماره پرونده) ج  

نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد،  اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كهقبل از تكميل فرم انتخاب رشته، اطالعات شناسنامه -5
 .تأييد نمائيد

 .نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورت دقيق اقدام كنيدهاي انتخابي خود از روي فرم پيشنسبت به وارد كردن كدرشته -6
 .ام نمائيدهاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقددر مرحله بعدي به پيام -7
در اين . ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه به اين موارد دقت . شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهمرحله عناوين رشته
 .شود، مورد تأييد شما است، به مرحله بعد برويدكه نمايش داده مي يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. اصالح نمائيد كد مربوطه راايد، كرده

شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شود، تأكيد ميداده ميبه شما نمايش  يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته در آخرين مرحله رسيد -9
 .نزد خود نگه داريدبصورت محرمانه  1393شده خود را چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

    :تذكرات مهم
هاي  ها و دورههاي محل دانشگاهها، شهردانشگاه محل رشتهها، هاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته

 .ادامه دهيد و در پايان از فرم انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2

بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون  هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي آن دسته از داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته -3
 www.azmoon.org: به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالميبا كد دسترسي مندرج در كارنامه سراسري و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته 

   .مراجعه نمايند
 



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  ومدفصل    14 صفحه    آزمايشي هنر گروه توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هــــنره داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  دومفصل 
  

                                                                                                                                                                                                                                     )        (  
  
  
  
  
  
هـاي   شـدگان رشـته   عنوان معرفـي   غيرانتفاعي سوره كه فهرست اسامي آنان به دانشگاههاي تحصيلي  از كدرشته يا كدرشته  شدگان هر يك دسته از معرفي آن -

اولويت اول انتخابي تـا اولويـت   هاي مربوط را از  كدرشته يا كدرشته  ،رشته  انتخاب در موقع  است  گرديده در صورت تمايل، الزم تحصيلي داراي شرايط خاص اعالم
در هر اولويتي كـه  » اند شده معرفي  گزينش   و ساير مراحل  ، معاينه مصاحبه  در مراحل شركت  براي  آن   شده معرفي عنوان  به   كه  اي رشته« ) دهم از اولويت  قبل(نهم 
  .خواهد شد  باشد، حذف  نهم  بعد از اولويت  مذكور كههاي  يا كدرشته  كدرشته  مند باشند انتخاب كنند و در غير اينصورت عالقه

 . مربوط به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است  در زيرگروه امتحاني  از دروس  يك هر  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني - 
  كد گروه ينام گروه آزمايش مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه

1 زيرگروه 2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  آزمايشي
3 3 3 3 4 درك عمومي هنر - 1

 4 هــنر

1 1 1 3 1 درك عمومي رياضي ـ فيزيك  - 2
1 1 2 2 1 ترسيم فني - 3
1 2 2 4 4 خالقيت تصويري و تجسمي - 4
1 4 1 1 1 خالقيت نمايشي - 5
4 1 1 1 1 خالقيت موسيقي - 6
1 1 1 1 1 خواص مواد - 7

  
 

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

رديف 
 رشته

 نام گرايش  نام رشته
  زير
 گروه

 نوع گزينش مقطع تحصيلي

 كشوري كارشناسي 1 تصويري                                       ارتباط1
 كشوري كارشناسي 2 باستانشناسي                                       3
 كشوري كارشناسي 1 هنرهاي ديجيتالي                          تلويزيون و4
 كشوري كارشناسي 4 سيما                                          توليد5
 كشوري كارشناسي 1   چاپ                                               6

 سينما                                              7

 كشوري كارشناسي 4 
 كشوري كارشناسي 4تدوين                                       

 كشوري كارشناسي 4                فيلمبرداري                 
 كشوري كارشناسي 4فيلمنامه نويسي                            
 كشوري كارشناسي 4كارگرداني                                  

 كشوري كارشناسي 1 صنايع دستي                                        8
 كشوري كارشناسي 2 طراحي صنعتي                                       11
 كشوري كارشناسي 1 عكاسي                                             13
 كشوري كارشناسي 2مطالعات امنيتي                            علوم اجتماعي                                      14
 كشوري كارشناسي 2 علوم انتظامي                                      15

 كشوري كارشناسي 2  علوم سياسي                                         16
 كشوري كارشناسي 2مطالعات امنيتي                            

                      كارشناسي فرش                  18

 كشوري كارشناسي 1 
 كشوري كارشناسي 1بافت                                        
 كشوري كارشناسي 1رنگرزي                                     

 كشوري كارشناسي 1                      طراحي                
 كشوري كارشناسي 4 كارگرداني تلويزيون                                19
 كشوري كارشناسي 1 نگارگري                                     كتابت و20
 كشوري كارشناسي 5 نوازندگي موسيقي ايراني                            21
 كشوري كارشناسي 1 مجسمه سازي                                        22
 كشوري كارشناسي 3 تاريخي                                    ثارآمرمت 25
 كشوري كارشناسي 2 احياي بناهاي تاريخي                          مرمت و26
 كشوري كارشناسي 3 موزه داري                                         27
 كشوري اسيكارشن 5 نوازندگي موسيقي جهاني                             28
 كشوري كارشناسي 1 نقاشي                                             29
 كشوري كارشناسي 4 ادبيات نمايشي                                     30



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  ومدفصل    15 صفحه    آزمايشي هنر گروه توضيحات
  

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

رديف 
 رشته

 نام گرايش  نام رشته
  زير
 گروه

 نوع گزينش مقطع تحصيلي

 اسالمي                                          هنر 31

 كشوري كارشناسي 2 
 كشوري كارشناسي 2نگارگري                                    

 كشوري شناسيكار 2صنايع چوب                         و هنر
 كشوري كارشناسي 2صنايع فلز                            و هنر

 كشوري كارشناسي 2سفال                                        

 كشوري كارشناسي 1  هنرهاي تجسمي                                       32
 كشوري كارشناسي 1گرافيك                                     

 كشوري كارشناسي 5 موسيقي نظامي                                      33
 كشوري كارداني 3                كارداني باستانشناسي                34
 كشوري كارداني 3 مرمت اثارتاريخي                     كارداني حفاظت و36
 كشوري كارداني 3      مرمت بناهاي تاريخي             كارداني حفاظت و37
 كشوري كارداني 2 كارداني صنايع دستي                                40
 كشوري كارداني 2 كارداني علوم پايه انتظامي                         44
 كشوري كارداني 1 كاربردي فرش دستباف                   -كارداني علمي 45
 كشوري كارداني 3 كارداني موزه داري                                 46

 كارداني هنرهاي تجسمي                               47
 كشوري كارداني 1 

 كشوري كارداني 1گرافيك                                     
 كشوري كارداني 1                                 نقاشي      

 كشوري كارداني 1 كارداني هنرهاي سنتي                               48

 كارداني هنرهاي نمايشي                              49

 كشوري كارداني 4 
 كشوري كارداني 4ادبيات نمايشي                             
 كشوري كارداني 4بازيگري                                    
 كشوري كارداني 4كارگرداني                                  

 كشوري كارداني 1 كاربردي گرافيك                       -كارداني علمي 50
 كشوري كارشناسي 2 مديريت فرهنگي هنري                                51

 ناعي                                      هنرهاي ص 53

 كشوري كارشناسي 1 
 كشوري كارشناسي 1منبت                                        
 كشوري كارشناسي 1معرق                                        
 كشوري كارشناسي 1كاشي                                       
 كشوري كارشناسي 1نساجي سنتي                               
 كشوري كارشناسي 1سفال                                        

 كشوري كارشناسي 1         طراحي پارچه                               62
 كشوري كارشناسي 1 طراحي لباس                                        63
 كشوري كارشناسي 5اهنگسازي                                          64
 كشوري كارداني 1 كارداني علمي كاربردي گرافيك رايانه                65
 كشوري كارشناسي 4 كارگرداني                                 -بازيگري 66
 كشوري كارشناسي 1 طراحي صحنه                                        67
 كشوري كارشناسي 4 نمايش عروسكي                                      68
 كشوري كارداني 1 كارداني علمي كاربردي طراحي پوشاك                  69
 كشوري كارداني 1 سفالگري                    كارداني علمي كاربردي هنر70
 كشوري كارداني 4 كارداني علمي كاربردي انيميشن                      71
  : مهم تذكرات

  .خواهد آمد  بعمل  4 با ضريب، طراحي  پروژه  آزمون ،باسلطراحي ، نقاشي، هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و  ارتباط تصويري  هاي از متقاضيان رشته -1
  .شد خواهد  محاسبه 4  با ضريب  ،عملي  پروژه  ، درس سازي مجسمه  هاي رشته  در گزينش - 2
  .محاسبه خواهد شد 4با ضريب  ،طراحي صنعتي  نمره درس عملي طراحي براي رشته - 3
  .سبه خواهد شدمحا 4با ضريب  ،نمره آزمون عملي رشته نمايش - 4
  .محاسبه خواهد شد  6با ضريب  ،جهاني و موسيقي نظاميساز  ،ساز ايرانيهاي  رشتهعملي آزمون نمره  - 5
  .محاسبه خواهد شد  4با ضريب  ،رشته كارشناسي آهنگسازيعملي آزمون نمره  - 6

  هاي مختلف هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر در دوره رشته پذيرشجدول ظرفيت 

   دوره
 هاي تحصيلي  يت رشتهظرف

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3/388 -  388/3  روزانه
 1  -1  سهميه مناطق محروم

 891  -  891  )شبانه(نوبت دوم 
 500/4 650/2  850/1  پيام نوردانشگاه 

 403/7 783/2620/4 غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي و مؤسسات 

 16/183 7/270  913/8  جمع



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    16 صفحه    هاي تحصيلي دوره روزانه  رشته
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشتهخش اول ـ ب
  نور دانشگاه پيام ،)شبانه(نوبت دوم   هاي محروم، دوره هاي روزانه، استان هاي مختلف تحصيلي دوره رشته: شامل

  )هنر( 4در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي -  مؤسسات آموزش عالي غيردولتيو 
هـا   هاي روزانه و يا مناطق محروم از شرايط و ضوابط ايـن رشـته   هاي تحصيلي دوره داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: متذكر خيلي مه

مندرج در فصل اول، شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي منـدرج  
  .دنداين دفترچه راهنما مطلع گر يها پيوستدر 

  هاي تحصيلي متمركز دوره روزانه به تفكيك محل تحصيل رشته
 دانشگاه اروميه

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش توضيحات   كدرشته عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

زن مرد   - 25   17001 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 تهران - ) س(دانشگاه الزهرا

زن -   30 - دستي صنايع 17002  
 دانشگاه بجنورد

  15 15 - 30 صنايع دستي 17003  
 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زن مرد   - 20 باستانشناسي 17004  
 دانشگاه بيرجند

زن مرد   - 35 باستانشناسي 17005  
زن مرد - 30 صنايع دستي 17006  
زن مرد - 35   17007 كارشناسي فرش
زن مرد - 30 هنراسالمي 17008  

 قزوين -) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

زن  مرد   - 25   17009 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 دانشگاه تهران

  8 7 15 - عكاسي 17010  
 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

زن  مرد   - 35   17011 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 دانشگاه دامغان

زن مرد   - 50   17012 اي ديجيتاليتلويزيون وهنره
 دانشگاه زابل

زن مرد   25 - باستانشناسي 17013  
زن مرد - 25   17014 مرمت آثارتاريخي

 دانشگاه سمنان

زن مرد   - 30 صنايع دستي 17015  
زن مرد - 15 عكاسي 17016  
زن مرد - 35 طراحي ,بافت   17017  كارشناسي فرش
زن مرد - 25   17018 يخيمرمت واحياي بناهاي تار

 زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

  10 10 20 - باستانشناسي 17019  
15 15 - 30 صنايع دستي 17020  
15 15 30 -   17021 كارشناسي فرش
12  13 - 25   17022 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 )علوم انساني فارسان محل تحصيل دانشكده هنر و( دانشگاه شهركرد
  ـ علوم انساني فارسان ل دانشكده هنر ومحل تحصي

  . گيرد فقط به دانشجويان روزانه اين دانشكده خوابگاه تعلق مي
16  30 - 46 سفال و چوب صنايع دستي 17023  
16  30 - 46 نگرزيمرمت و ر ,بافت   17024  كارشناسي فرش

 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
زن  مرد   - 40 طراحي ,رنگرزي   17025  كارشناسي فرش

زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راورـ فاقد غذا و خوابگاه  - 20   17026 كارشناسي فرش
زن  مرد - 13   17027 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد - 15 هنراسالمي 17028  

 دانشگاه شيراز

  10 10 - 20 صنايع دستي 17029  
 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

زن  مرد   - 35   17030 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 دانشگاه كاشان

زن مرد   - 24 باستانشناسي 17031  
5 19 - 24 صنايع دستي 17032  
زن مرد - 24 طراحي ,رنگرزي   17033  كارشناسي فرش

 بابلسر -دانشگاه مازندران 

زن مرد   - 15 صنايع دستي 17034  
ده ميراث فرهنگـي وصـنايعمحل تحصيل دانشكـ گرايش نساجي سنتي  

 دستي وگردشگري نوشهر
  17035 هنرهاي صناعي  18 - زن  مرد

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي

  20 10 - 30 باستانشناسي 17036  
زن مرد - 30 صنايع دستي 17037  
20 10 - 30 نگارگري   17038  هنراسالمي

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

زن مرد   - 30 تيصنايع دس 17039  
 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

زن -   30 - طراحي   17040  كارشناسي فرش
- مرد - 30 طراحي   17041  كارشناسي فرش
زن - 25 -   17042 مرمت آثارتاريخي
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  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    17 صفحه    متمركز دوره روزانه  هاي تحصيلي نيمه رشته
  

 دانشگاه هنر اسالمي تبريزادامه 

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش توضيحات   كدرشته عنوان رشته عنوان گرايش
نز مرد  محل دوم اول

- مرد - 25   17043 مرمت آثارتاريخي
-  مرد - 30 هنراسالمي  شيشه 17044  
زن  - 25 - هنراسالمي  شيشه 17045  

-  مرد محل تحصيل آموزشكده فرش هريس - 60   17046 كارداني علمي كاربردي فرش دستباف
 دانشگاه هنر اصفهان

  10 10 - 20 صنايع دستي 17047  
10 10 20 - عكاسي 17048  
15 15 30 - طراحي,بافت   17049  كارشناسي فرش
10 10 - 20   17050 مرمت آثارتاريخي
10  10 - 20   17051 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
15 15 30 - موزه داري 17052  
10 10 - 20 هنراسالمي 17053  

 دانشگاه هنر تهران

 34 - زن مرد  
ــدوين ــرداري ,تــ ,فيلمبــ

كارگرداني ,نويسي امهفيلمن   17054  سينما
زن مرد 24 - صنايع دستي 17055  
زن مرد 20 - عكاسي 17056  
زن مرد 23 - طراحي,بافت   17057  كارشناسي فرش

 دانشگاه هنر شيراز

زن مرد   - 32 بافت   17058  كارشناسي فرش
20 12 - 32   17059 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد - 32 ه داريموز 17060  
18  12 - 30   17061 كارداني باستانشناسي

 مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي

زن مرد   - 25   17062 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد - 25 موزه داري 17063  

  هاي تحصيلي مناطق محروم به تفكيك استان رشته
هاي محـروم از نحـوه پـذيرش دانشـجو در منـاطق       هاي تحصيلي استان قبل از انتخاب رشته داوطلبان الزم است: تذكر خيلي مهم

  .محروم مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  ذربايجان شرقيآاستان ) هاي اهر، ورزقان و هريس شهرستان(مناطق زلزله زده مخصوص داوطلبان بومي 

ت پذيرش نيمسالظرفي  جنس پذيرش نام دانشگاه محل تحصيل   كدرشته عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

زن - دانشگاه هنر اسالمي تبريز - 1 طراحي   17451 كارشناسي فرش

  متمركز دوره روزانه به تفكيك رشته تحصيلي هاي تحصيلي نيمه رشته
مه متمركز از نحوه پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز، هاي تحصيلي ني داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

  .مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  :رشته ادبيات نمايشي -

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
7 8  راندانشگاه ته 15 - ادبيات نمايشي

زن مرد  دانشگاه دامغان  17102 50 - ادبيات نمايشي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 - ادبيات نمايشي

  :رشته ارتباط تصويري -
زن -  دكتر شريعتي –دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  35 - ارتباط تصويري

17155  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 38 - ارتباط تصويري
40 20 20  دانشگاه بجنورد - ارتباط تصويري

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  15 - ارتباط تصويري
7 8  دانشگاه تهران 15 - ارتباط تصويري
زن مرد  دانشگاه سمنان 15 - ارتباط تصويري

زن  مرد  محل تحصيل شوشترـ  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  40 - ارتباط تصويري
24 12 12  دانشگاه شيراز - ارتباط تصويري

35 18 17  رشت -دانشگاه گيالن  - ارتباط تصويري
زن مرد  دانشگاه نيشابور 12 - ارتباط تصويري

20 10 10  دانشگاه هنر اصفهان - ارتباط تصويري
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 - ارتباط تصويري

  تهران –انشگاه تربيت دبير شهيد رجايي د
 2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميتهران،  ييرجا ديشه ريدب تيترب  دانشگاهارتباط تصويري در  تحصيلي رشته به عالقمند داوطلبان كليه

 برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت ها پيوست
 طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار نه و بيست( 000/29 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت
 اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به يعالقمند بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت
  .نمايند

  .باشند هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم
 ومي استانويژه داوطلبان ب

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

1  4  ويژه داوطلبان بومي استان مركزي  5 - ارتباط تصويري 17077  
1  2 ويژه داوطلبان بومي استان لرستان  3 -   17076  ارتباط تصويري
-  مرد ويژه داوطلبان بومي استان همدان  1 - ارتباط تصويري 17100  

3  6 ويژه داوطلبان بومي استان يزد  9 - ارتباط تصويري 17078  
35 20  15 شهر تهرانويژه داوطلبان بومي  - ارتباط تصويري 17085  

-  مرد ويژه داوطلبان بومي استان خوزستان  4 - ارتباط تصويري 17088  
3  7 ويژه داوطلبان بومي استان كرمان  10 - ارتباط تصويري 17094  

1  5 ويژه داوطلبان بومي استان مازندران  6 - ارتباط تصويري 17097  
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  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    18 صفحه    متمركز دوره روزانه  هاي تحصيلي نيمه رشته
  

  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ادامه 
 ويژه داوطلبان بومي استان

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

4  2 مي استان البرز ويژه داوطلبان بو 6 - ارتباط تصويري 17083  
2  1 ويژه داوطلبان بومي استان سمنان  3 - ارتباط تصويري 17089  

2  1 ويژه داوطلبان بومي استان قم 3 - ارتباط تصويري 17092  
1  3 ويژه داوطلبان بومي استان گيالن  4 - ارتباط تصويري 17096  

3  6 بايجان شرقي ويژه داوطلبان بومي استان آذر 9 - ارتباط تصويري 17079  
1  2 ويژه داوطلبان بومي استان اردبيل  3 - ارتباط تصويري 17081  

-  مرد ويژه داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي  2 - ارتباط تصويري 17080  
-  مرد ويژه داوطلبان بومي استان بوشهر  2 - ارتباط تصويري 17084  

3  12 بومي استان اصفهان  ويژه داوطلبان 15 - ارتباط تصويري 17082  
زن  - ويژه داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي  2 - ارتباط تصويري 17086  
4  2 ويژه داوطلبان بومي استان خراسان رضوي  6 - ارتباط تصويري 17087  

3  4 ويژه داوطلبان بومي استان فارس  7 - ارتباط تصويري 17091  
زن  - داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان ويژه  1 - ارتباط تصويري 17090  

1  1 ويژه داوطلبان بومي استان كردستان  2 - ارتباط تصويري 17093  
-  مرد ويژه داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران  3 - ارتباط تصويري 17101  

1  2 ويژه داوطلبان بومي استان كرمانشاه  3 - باط تصويريارت 17075  
1  4 ويژه داوطلبان بومي استان مركزي  5 - ارتباط تصويري 17098  
-  مرد ويژه داوطلبان بومي استان گلستان  1 - ارتباط تصويري 17095  

1  3 ويژه داوطلبان بومي استان هرمزگان  4 - ارتباط تصويري 17099  
 :رشته بازيگري ـ كارگرداني -

 ه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسس
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
7 8  دانشگاه تهران 15 -  كارگرداني-بازيگري

زن مرد  دانشگاه زابل  17104 25 -  كارگرداني-بازيگري
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 -  كارگرداني-بازيگري

:طراحي پارچهشته ر -  

زن -  دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  19 -   طراحي پارچه
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  17156 13 - طراحي پارچه

زن مرد  دانشگاه سمنان 20 - طراحي پارچه
زن مرد دانشگاه هنر تهران 22 - طراحي پارچه

:طراحي صحنهرشته  -  

7 8  گاه تهراندانش 15 - طراحي صحنه زن مرد دانشگاه هنر تهران  17106 13 - طراحي صحنه
:طراحي صنعتيرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 31 - طراحي صنعتي

17073  

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20 - طراحي صنعتي
20 10 10  دانشگاه تهران - طراحي صنعتي

زن مرد  گاه سمناندانش 15 - طراحي صنعتي
زن مرد  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  22 - طراحي صنعتي
زن  -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز 25 - طراحي صنعتي
- مرد  دانشگاه هنر اسالمي تبريز 25 - طراحي صنعتي

26 13 13  دانشگاه هنر اصفهان - طراحي صنعتي
زن مرد هراندانشگاه هنر ت 20 - طراحي صنعتي

:طراحي لباسرشته  -  

زن -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 19 - طراحي لباس زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  17157 13 - طراحي لباس
:كتابت و نگارگريرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 16 -  نگارگري كتابت و
زن  مرد  بابلسر -دانشگاه مازندران   17069 15 - خوشنويسي  نگارگري كتابت و

20 10 10  دانشگاه هنر اصفهان -  نگارگري كتابت و

:مجسمه سازيرشته  -  

7 8  دانشگاه تهران 15 - مجسمه سازي
زن مرد  دانشگاه نيشابور  17107 12 - مجسمه سازي

زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 - جسمه سازيم
:نقاشيرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 33 - نقاشي

17070  

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20 - نقاشي
9 9  دانشگاه تهران 18 - نقاشي
زن مرد  دانشگاه زنجان 12 - نقاشي
زن مرد  دانشگاه سمنان 20 - نقاشي

40 20 20  هدانزا -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - نقاشي
زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  25 - نقاشي

زن  مرد  محل تحصيل شوشترـ  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  50 - نقاشي
35 18 17 رشت -دانشگاه گيالن  - نقاشي

30 10 20  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي - نقاشي
زن مرد  دانشگاه نيشابور 12 - نقاشي

20 10 10  دانشگاه هنر اصفهان - نقاشي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 13 - نقاشي

زديدانشگاه  زن مرد 25 - نقاشي
:نمايش عروسكيرشته  -  

7 8  دانشگاه تهران 15 - زن مرد دانشگاه هنر تهران  17109 نمايش عروسكي 13 -  نمايش عروسكي

:يقي ايرانينوازندگي موسرشته  -  

7 8  دانشگاه تهران 15 -  نوازندگي موسيقي ايراني
30 15  15 عنوان رشته نوازندگي ساز ايرانيـ  رشت -دانشگاه گيالن   17110 -  نوازندگي موسيقي ايراني

زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرجـ  دانشگاه هنر تهران 13 -  نوازندگي موسيقي ايراني

:جهاني نوازندگي موسيقيرشته  -  

7 8  دانشگاه تهران 15 - زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرجـ  دانشگاه هنر تهران  17111 نوازندگي موسيقي جهاني 13 -  نوازندگي موسيقي جهاني



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    19 صفحه    ) شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته
  

  دانشكده اطالعات
 توضيحات

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

- مرد   100 - مطالعات امنيتي   17453  علوم اجتماعي
- مرد 100 - مطالعات امنيتي   17454  علوم سياسي
- مرد 100 - وارتباطات اطالعات مديريت مديريت  17455  

  دانشگاه اروميه
زن مرد   35 - نقاشي   17064  كارداني هنرهاي تجسمي

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

زن  مرد   20 -   17124 هنرهاي ديجيتالي ويزيون وتل
- مرد 20 -   17125 كارگرداني تلويزيون

  )محل تحصيل پرديس كرج( انتهر هنردانشگاه 
زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرج 9 -   17141  آهنگسازي
-  مرد  محل تحصيل پرديس كرج 19 - موسيقي نظامي 17149  

  
  به تفكيك محل تحصيل )شبانه(نوبت دوم   هاي تحصيلي متمركز دوره رشته

  از نحوه پذيرش دانشجو )شبانه(هاي تحصيلي متمركز دوره نوبت دوم  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم
  .مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

 تهران - ) س(دانشگاه الزهرا

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش توضيحات   كدرشته عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

زن -   - 10 صنايع دستي 17158  
 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زن مرد   - 20 باستانشناسي 17159  
 دانشگاه بيرجند

زن مرد   - 25 باستانشناسي 17160  
زن مرد - 20 صنايع دستي 17161  
زن مرد - 25   17162 كارشناسي فرش
زن مرد - 20 هنراسالمي 17163  

 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
زن  مرد  مرمت بناهاي تاريخي - 15   17164 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 دانشگاه زابل

زن مرد   25 - باستانشناسي 17165  
زن مرد - 25   17166 مرمت آثارتاريخي

 دانشگاه سمنان

زن مرد   - 15 صنايع دستي 17167  
زن مرد - 10 عكاسي 17168  
زن مرد - 15 طراحي,بافت   17169  كارشناسي فرش
زن مرد - 15   17170 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 )علوم انساني فارسان محل تحصيل دانشكده هنر و( دانشگاه شهركرد
  ـ علوم انساني فارسان محل تحصيل دانشكده هنر و

  . گيرد تعلق مي فقط به دانشجويان روزانه اين دانشكده خوابگاه
زن  مرد - 4 سفال و چوب صنايع دستي 17171  
زن  مرد - 4 رنگرزيمرمت و  ,بافت   17172  كارشناسي فرش

 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
زن  مرد  محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور ـفاقد غذا و خوابگاه  - 20   17173 كارشناسي فرش

زن  دمر عنوان رشته مرمت بناهاي تاريخي - 14   17174 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد - 15 هنراسالمي 17175  

 دانشگاه كاشان

زن مرد   - 11 باستانشناسي 17176  
3 8 - 11 صنايع دستي 17177  
زن مرد - 11 طراحي ,رنگرزي   17178  كارشناسي فرش

 بابلسر -دانشگاه مازندران 

زن مرد   - 10 صنايع دستي 17179  
صـنايع محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وـ گرايش نساجي سنتي  

  17180 هنرهاي صناعي  12 - زن  مرد گردشگري نوشهر دستي و
 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي

  10 5 - 15 باستانشناسي 17181  
زن مرد - 15 صنايع دستي 17182  
10 5 - 15 نگارگري   17183  هنراسالمي

 اندانشگاه هنر اصفه

  1 1 - 2 صنايع دستي 17184  
1 1 2 - عكاسي 17185  
1 1 2 - طراحي,بافت   17186  كارشناسي فرش
1 1 - 2   17187 مرمت آثارتاريخي

1  1 عنوان رشته مرمت بناهاي تاريخي - 2   17188 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
1 1 2 - موزه داري 17189  
1 1 - 2 هنراسالمي 17190  

 شگاه هنر تهراندان

ــدوين 16 - زن مرد   ــرداري ,تــ ,فيلمبــ
كارگرداني ,نويسي فيلمنامه   17191  سينما

زن مرد 13 - صنايع دستي 17192  
زن مرد 10 - عكاسي 17193  
زن مرد 12 - طراحي,بافت   17194  كارشناسي فرش

  
  



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    20 صفحه    متمركز شبانه و پيام نور هاي تحصيلي نيمه رشته
  

  تحصيل به تفكيك محل )شبانه(نوبت دوم   هاي تحصيلي نيمه متمركز دوره رشته
از نحـوه پـذيرش    )شـبانه (هاي تحصيلي نيمه متمركـز دوره نوبـت دوم    داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

  .مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردندمتمركز،  هاي نيمه هاي شبانه و همچنين نحوه گزينش رشته در دورهدانشجو 
  :ارتباط تصويريرشته  -

 م دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنا
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - ارتباط تصويري

17237  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 8 - ارتباط تصويري
زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  15 - ارتباط تصويري

زن مرد  دانشگاه سمنان 10 - ارتباط تصويري
زن  مرد  محل تحصيل شوشترـ  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  10 - ارتباط تصويري

زن مرد  دانشگاه نيشابور 10 - ارتباط تصويري
1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2 - ويريارتباط تص
زن مرد دانشگاه هنر تهران 7 - ارتباط تصويري

:بازيگري ـ كارگردانيرشته  -  

زن مرد  دانشگاه زابل 25 - زن مرد دانشگاه هنر تهران  17204 كارگرداني-بازيگري 7 -  كارگرداني-بازيگري

:طراحي پارچهرشته  -  

زن -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 19 - طراحي پارچه
زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  17238 2 - طراحي پارچه

زن مرد  دانشگاه سمنان 10 - طراحي پارچه
زن مرد دانشگاه هنر تهران 11 - طراحي پارچه

:طراحي صنعتيرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 3 - طراحي صنعتي
زن مرد  دانشگاه سمنان  17198 10 - طراحي صنعتي

1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2 - طراحي صنعتي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 10 - طراحي صنعتي

:طراحي لباسرشته  -  

زن -  دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 19 - طراحي لباس زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  17239 2 - طراحي لباس
:كتابت و نگارگريرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 1 -  نگارگري كتابت و
زن  مرد  بابلسر -دانشگاه مازندران   17200 10 - خوشنويسي  نگارگري كتابت و

1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2 -  نگارگري كتابت و

:مجسمه سازيرشته  -  

زن مرد  دانشگاه نيشابور 10 - مجسمه سازي زن مرد دانشگاه هنر تهران  17218 7 - مجسمه سازي
:نقاشيرشته  -  

زن -  تهران -) س(دانشگاه الزهرا 5 - نقاشي

17201  

زن مرد  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  20 - نقاشي
زن مرد  دانشگاه زنجان 8 - نقاشي
زن مرد  دانشگاه سمنان 10 - نقاشي

زن  مرد  94يرش براي مهر پذـ  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  25 - نقاشي
زن  مرد  محل تحصيل شوشترـ  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  10 - نقاشي
5 10  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 15 - نقاشي

زن مرد  دانشگاه نيشابور 10 - نقاشي
1 1  دانشگاه هنر اصفهان 2 - نقاشي
زن مرد دانشگاه هنر تهران 7 - اشينق

زن مرد  دانشگاه يزد 5 - نقاشي
  اروميهدانشگاه 

زن مرد   5 - نقاشي   17195  كارداني هنرهاي تجسمي
  هنر تهراندانشگاه 

زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرج 5 - هنگسازيآ 17224  
زن مرد 7 - ادبيات نمايشي 17225  
زن مرد 7 - طراحي صحنه 17230  
زن مرد 7 -   17233 نمايش عروسكي

زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرج 7 -   17234 نوازندگي موسيقي ايراني
زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرج 7 -   17235 نوازندگي موسيقي جهاني

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

- مرد   10 -   17213 تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي
- مرد 10 -   17214 كارگرداني تلويزيون

  نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي متمركز دانشگاه پيام شتهر
ول نور از نحوه پذيرش دانشجو مندرج در فصـل ا  هاي تحصيلي متمركز دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند
 نمركز اصفها - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17360  
مرد زن - 50 عكاسي 17361  
مرد زن - 50   17362 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50 نگارگري   17363  ميهنراسال

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50 نگارگري   17364  هنراسالمي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 50   17365 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

  

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  17366 عكاسي 50 - زن  مرد
  17367 هنراسالمي  سفال 50 - زن مرد
  17368 هنراسالمي  هنر و صنايع چوب 50 - زن مرد

  مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  17369 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد

 مركز رشت - ستان گيالن دانشگاه پيام نور ا
  17370 هنراسالمي هنر و صنايع چوب 50 - زن  مرد

  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  17371 هنرهاي صناعي  كاشي 50 - زن  مرد
  17372 هنرهاي صناعي نساجي سنتي 50 - زن مرد



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    21 هصفح    متمركز پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي هاي نيمه رشته
  

  نور به تفكيك محل تحصيل متمركز دانشگاه پيام هاي تحصيلي نيمه رشته
هـاي   نور از نحوه پذيرش دانشـجو در رشـته   متمركز دانشگاه پيام هاي تحصيلي نيمه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: خيلي مهم تذكر

  .ضوابط دانشگاه پيام نور مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردنداز متمركز و همچنين  نيمه
  :رشته ارتباط تصويري -

 ه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسس
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  - 50 ارتباط تصويري

17426  

زن مرد  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  - 50 تصويريارتباط 
زن مرد  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  - 50 ارتباط تصويري
زن مرد  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  - 50 ارتباط تصويري

زن مرد  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  - 50 ارتباط تصويري
زن مرد  قزوين مركز -دانشگاه پيام نور استان قزوين  - 50 ارتباط تصويري

خـواهران  ــ محـل تحصـيل    مركـز يـزد   -دانشگاه پيام نور استان يـزد  
 ارتباط تصويري  50 - زن  مرد  باشد مي )واليتپرديس (و برادران ) شاهديهپرديس (

  :طراحي پارچهرشته  -
زن  مرد مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  - 50 طراحي پارچه  چاپ پارچه

17429  
زن  مرد  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  - 50 طراحي پارچه  چاپ پارچه

زن  مرد  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  - 50 طراحي پارچه  چاپ پارچه
زن  مرد  مركز سمنان  -دانشگاه پيام نور استان سمنان  - 50 طراحي پارچه  چاپ پارچه

خـواهران  ــ محـل تحصـيل    مركـز يـزد   -دانشگاه پيام نور استان يـزد  
 طراحي پارچه  چاپ پارچه 50 - زن  مرد  باشد مي )واليتپرديس (و برادران ) شاهديهپرديس (

  :كتابت و نگارگريرشته  -
زن  مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  - 50 خوشنويسي  نگارگري كتابت و

17440  
زن  مرد  مركز قزوين -شگاه پيام نور استان قزوين دان - 50 خيالي نگاري  نگارگري كتابت و

زن  مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  - 50 طراحي سنتي  نگارگري كتابت و
زن  مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  - 50 نگارگري  نگارگري كتابت و

زن  مرد  مركز سيرجان -نور استان كرمان  دانشگاه پيام - 50  نگارگري كتابت و  خوشنويسي

  :نقاشيرشته  -
زن  مرد مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  - 50 نقاشي  نقاشي عمومي

17427  

زن  مرد  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  - 50 نقاشي  نقاشي عمومي
زن  مرد  مركز شهركرد -م نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه پيا - 50 نقاشي  نقاشي عمومي

زن  مرد  مركز سمنان  -دانشگاه پيام نور استان سمنان  - 50 نقاشي  نقاشي عمومي
زن مرد  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  - 50 نقاشي

زن  ردم  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  - 50 نقاشي  نقاشي عمومي
خـواهران  ــ محـل تحصـيل    مركـز يـزد   -دانشگاه پيام نور استان يـزد  

 نقاشي  نقاشي عمومي 50 - زن  مرد  باشد مي )واليتپرديس (و برادران ) شاهديهپرديس (

  
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي متمركز دانشگاه رشته

غيرانتفـاعي از   –هاي تحصيلي متمركز مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  ن الزم است قبل از انتخاب رشتهداوطلبا: تذكر خيلي مهم
  .نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  وان رشتهعن عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد   - 50   17452 مديريت فرهنگي هنري

 * تهران –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 

زن  مرد   - 60 كارگرداني سينما 17240  
زن  مرد - 60   17241 مديريت فرهنگي هنري
زن  مرد - 60 هنراسالمي 17242  

  .هاي شرايط خاص كه در زمان توزيع اينترنتي كارت ورود به جلسه در نشريه پيك سنجش و سايت سازمان منتشر گرديده است اطالعيه رشته شرايط دانشگاه در انتهاي دفترچه و* 
  

 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد

زن مرد   - 60   17243 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي سپهر

زن مرد   - 60 كارگرداني سينما 17244  
زن مرد - 60 فيلمنامه نويسي سينما 17245  

 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني 

زن مرد   - 60   17246 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري

زن مرد   - 60 عكاسي 17247  
 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك

زن مرد   - 60 سينما 17248  
 تهران- موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس

زن مرد   - 60   17249 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
 قزوين- موسسه غيرانتفاعي ميرعماد

زن مرد   - 60 چاپ 17250  
 محمودآباد- موسسه غيرانتفاعي نيما

زن مرد   - 60 عكاسي 17251  

  
  



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول    22 صفحه    متمركز مؤسسات غيرانتفاعي هاي نيمه رشته
  

  غيرانتفاعيمتمركز مؤسسات آموزش عالي  هاي تحصيلي نيمه شتهر
 –هـاي تحصـيلي نيمـه متمركـز مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي          داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

  .غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسات مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  :رشته ارتباط تصويري -

 موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
پـذيرش بـا شـرايط خـاص و داراي( تهران –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 

 ارتباط تصويري  - 60 زن  مرد  )مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه

17259  

زن مرد  فرهنگدانشگاه غيرانتفاعي علم و  50 - ارتباط تصويري
زن  مرد  محل تحصيل يزدـ  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  60 - ارتباط تصويري
زن مرد  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد 60 - ارتباط تصويري
زن مرد  يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد 60 - ارتباط تصويري

زن مرد  ساوه-حكيم ناصرخسرو موسسه غيرانتفاعي 60 - ارتباط تصويري
زن -  موسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج 60 - ارتباط تصويري

زن  مرد  گرافيك-گرافيكـ  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان - 60 ارتباط تصويري
زن مرد  بابل - موسسه غيرانتفاعي طبري 60 - ارتباط تصويري
زن مرد  نوشهر -ال الملكموسسه غيرانتفاعي كم 60 - ارتباط تصويري

زن مرد  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي گنجينه هنر 60 - ارتباط تصويري
زن مرد  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا 60 - ارتباط تصويري

زن مرد  قزوين-موسسه غيرانتفاعي ميرعماد 60 - ارتباط تصويري
زن مرد  ودآبادمحم-موسسه غيرانتفاعي نيما 60 - ارتباط تصويري

:طراحي پارچهرشته  -  

زن مرد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50 - طراحي پارچه زن -  موسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج  17253 60 - طراحي پارچه
:طراحي صنعتيرشته  -  

زن مرد  كرمانشاه-موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي  60 - طراحي صنعتي

17272  
زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60 - طراحي صنعتي

زن مرد  تهران-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس 60 - طراحي صنعتي
زن مرد  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا 60 - طراحي صنعتي

زن مرد  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم 60 - طراحي صنعتي
:طراحي لباسته رش -  

زن -  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50 - طراحي لباس زن -  تهران-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس  17254 60 -   طراحي لباس
:نقاشيرشته  -  

پـذيرش بـا شـرايط خـاص و داراي( تهران –دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
 نقاشي  - 60 زن  مرد  )مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه

17262  
زن مرد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 50 - نقاشي

زن  مرد محل تحصيل اردكانـ  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  60 - نقاشي
زن مرد  گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد 60 - نقاشي

زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 60 - نقاشي
زن مرد  تهران-ه غيرانتفاعي معماري وهنرپارسموسس 60 - نقاشي

زن مرد  محمودآباد-موسسه غيرانتفاعي نيما 60 - نقاشي
:نوازندگي موسيقي ايرانيرشته  -  

زن مرد  اصفهان-موسسه غيرانتفاعي سپهر 60 - زن مرد  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  17271 نوازندگي موسيقي ايراني 60 -  نوازندگي موسيقي ايراني
  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره 

زن  مرد  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه 60 - ادبيات نمايشي 17258  
پذيرش بـا شـرايط خـاص و. (باشد فاقد رشته بازيگري ميدانشگاه اين 

  17260 كارگرداني-بازيگري  - 60 زن  دمر  )داراي مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه
زن  مرد  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه ـ شرايط در انتهاي دفترچه 60 -   17261  كتابت ونگارگري

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم    23 صفحه    هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشتهبخش دوم ـ 
  شود كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي

   )هنر( 4در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي -نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي هاي دانشگاه پيام تلف تحصيلي دورههاي مخ رشته: شامل
مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه اولـين    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده 

ظرفيـت  % 60ها، پذيرش براي حـدود   و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 6/9/92ش دانشجو مورخ جلسه شوراي سنجش و پذير
نـور و مؤسسـات    هاي دانشگاه پيام لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه

هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمـال   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي آموزش عالي غيرا
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود سوابق تحصيلي صورت مي

التحصـيلي   در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » وابق تحصيليصرفاً براساس س«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانتشجوياني كه در اين كدرشته

  نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته
صـل اول ايـن   نور از ضوابط دانشگاه پيام نور مندرج در ف هاي تحصيلي دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم

  .دفترچه راهنما مطلع گردند
 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17373  
مرد زن - 50 عكاسي 17374  
مرد زن - 50 طراحي   17375  فرشكارشناسي 
مرد زن - 50   17376 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 50 هنر و صنايع چوب هنراسالمي 17378  
مرد زن - 50 نگارگري   17377  هنراسالمي

  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 50 نگارگري   17379  نراسالميه

 مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 50 بافت   17380  كارشناسي فرش
مرد زن - 50 طراحي   17381  كارشناسي فرش
مرد زن - 50 نگارگري   17382  هنراسالمي
مرد زن - 50 منبت و معرق هنرهاي صناعي 17383  

  مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز
زن  ردم - 50 نگارگري   17425  هنراسالمي

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زن  مرد - 50   17384 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50 طراحي   17385  كارشناسي فرش
مرد زن - 50   17386 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن - 50 منبت و معرق   17387 هنرهاي صناعي 

  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17388  
مرد زن - 50 نگارگري   17389  هنراسالمي

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17390  
مرد زن - 50 سفال المي هنراس 17391  

  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17392  
مرد زن - 50 نگارگري   17393  هنراسالمي

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 50 عكاسي 17394  
مرد زن - 50 سفال هنراسالمي 17395  

  واحد سلطانيه - نجان دانشگاه پيام نور استان ز
زن  مرد - 50   17396 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن - 50 نگارگري   17397  هنراسالمي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 50 هنر و صنايع چوب هنراسالمي  17398  

  
  

  مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
جنس پذيرش ش ظرفيت پذير

  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 اول دوم زن مرد  محل

  17399 صنايع دستي 50 - زن  مرد
 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

  17400 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد
 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

  17401 دستي صنايع 50 - زن  مرد
  17402  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  17404 هنراسالمي  هنر و صنايع فلز 50 - زن  مرد
  17403  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
  17405 صنايع دستي 50 - زن  مرد
  17406 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن مرد

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  17407 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد

 مركز رشت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  17408  هنراسالمي نگارگري 50 - زن  مرد

 واحد رضوانشهر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  17409  هنراسالمي نگارگري 50 - زن  مرد

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  17410 صنايع دستي 50 - زن  مرد
  17411  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

 مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  17412  كارشناسي فرش طراحي 50 - زن  مرد
  17413 هنراسالمي  صنايع چوب 50 - زن مرد

  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  17414  كارشناسي فرش طراحي 50 - زن  مرد

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  17417 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  17415 هنراسالمي  سفال 50 - زن  مرد
  17416 هنرهاي صناعي  سفال 50 - نز مرد

  * مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  17418 صنايع دستي  50 - زن  مرد
  17419 عكاسي  50 - زن مرد
  17421  كارشناسي فرش  طراحي 50 - زن مرد
  17420  كارشناسي فرش  بافت 50 - - مرد
مرمت واحياي بناهاي تاريخي  50 - - مرد 17422  
  17423  هنراسالمي  نگارگري 50 - زن دمر
  17424 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50 - - مرد

 .باشد محل تحصيل خواهران پرديس شاهديه و محل تحصيل برادران پرديس واليت مي* 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته
هـا   ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي از ضوابط اين دوره هاي تحصيلي دانشگاه خاب رشتهداوطلبان الزم است قبل از انت :تذكر خيلي مهم

  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند هاي بخش پيوستمندرج در فصل اول و شرايط و ضوابط اختصاصي اين مؤسسات در 
 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 توضيحات
ش نيمسالظرفيت پذير  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن  مرد  محل تحصيل يزد - 60 صنايع دستي 17288  

زن  مرد محل تحصيل اردكان - 60 بافت   17289  كارشناسي فرش
زن  مرد محل تحصيل اردكان - 60 رنگرزي   17290  كارشناسي فرش

زن  مرد محل تحصيل يزد - 60 طراحي   17291  اسي فرشكارشن
زن  مرد محل تحصيل اردكان - 60 هنراسالمي 17292  
زن  مرد محل تحصيل اردكان - 60 هنرهاي صناعي 17293  
زن  مرد محل تحصيل اردكان - 100   17294 كارداني علمي كاربردي فرش دستباف

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا

زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17295  
زن مرد - 60 نقاشي 17296  
زن مرد - 100 نقاشي   17297  كارداني هنرهاي تجسمي



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم    24 صفحه    هاي مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم 

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17298  

زن مرد - 60 نقاشي 17299  
زن مرد - 100   17300 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي

زن  مرد كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي - 100   17301 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي
زن مرد - 100 گرافيك   17302  كارداني هنرهاي تجسمي
زن مرد - 100 نقاشي   17303  كارداني هنرهاي تجسمي

 گرگان - ترآبادموسسه غيرانتفاعي اس

زن مرد   - 60 طراحي صنعتي 17304  
زن مرد - 100   17305 كاربردي گرافيك-كارداني علمي 

 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد

زن مرد   - 60 طراحي لباس 17306  
 ساوه-موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو

زن مرد   - 60 گرافيك   17307  هنرهاي تجسمي
زن مرد - 100 افيكگر   17308  كارداني هنرهاي تجسمي

 زنجان- موسسه غيرانتفاعي روزبه 

زن مرد   - 100   17309 كارداني علمي كاربردي انيميشن
 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي سپهر

زن -   - 60 ارتباط تصويري 17310  
زن مرد - 60   17311 كارگرداني-بازيگري
زن - - 60 نقاشي 17312  

 چناران -سناباد  موسسه غيرانتفاعي

زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17313  
 قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صالحان

زن مرد   - 60 طراحي صنعتي 17314  
 مشهد-موسسه غيرانتفاعي فردوس 

زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17316  
زن مرد - 60 صنايع دستي 17317  
زن مرد - 60 نقاشي 17318  
زن مرد - 100 رافيكگ   17319  كارداني هنرهاي تجسمي

 الريجان - موسسه غيرانتفاعي فرهمند
زن  مرد   - 100 گرافيك   17320  كارداني هنرهاي تجسمي

 اصفهان-خميني شهر- موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 

زن -   - 60 نقاشي 17321  
 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك

زن مرد   - 60 ادبيات نمايشي 17322  
زن مرد - 60   17323 كارگرداني-بازيگري
زن مرد - 60 باستانشناسي 17324  
زن مرد - 60   17325 كارگرداني تلويزيون
زن مرد - 100 گرافيك   17326  كارداني هنرهاي تجسمي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 

زن مرد   - 60   17327 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
زن مرد - 100   17328 كارداني باستانشناسي
زن مرد - 100   17329 كارداني حفاظت ومرمت بناهاي تاريخي

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك

زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17330  
زن مرد - 60 باستانشناسي 17331  

 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار

زن  مرد   - 60 نقاشي 17332  
زن مرد - 100 گرافيك   17333  كارداني هنرهاي تجسمي

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا

زن مرد   - 100 گرافيك   17334  كارداني هنرهاي تجسمي
زن مرد - 100 نقاشي   17335  كارداني هنرهاي تجسمي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي ميزان

زن مرد   - 100   17336 كاربردي گرافيك-كارداني علمي 
 تبريز- )ص(نتفاعي نبي اكرمموسسه غيرا

زن مرد   - 60 ارتباط تصويري 17337  
زن مرد - 60   17338 كارگرداني-بازيگري

 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد

زن مرد   - 100 گرافيك   17339  كارداني هنرهاي تجسمي
 محمودآباد- موسسه غيرانتفاعي نيما

زن مرد   - 60 باستانشناسي 17340  
زن مرد - 60   17341 گرداني تلويزيونكار

 بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان 

زن مرد   - 100 گرافيك   17342  كارداني هنرهاي تجسمي
 همدان-موسسه غيرانتفاعي هگمتانه 

زن مرد   - 60   17343 كارداني هنرهاي تجسمي
 شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر 

زن  مرد   - 60 ادبيات نمايشي 17344  
زن  مرد  - 60 ارتباط تصويري 17345  
زن  -  - 60   17346 تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي
زن  مرد  - 60 نقاشي 17347  
زن  مرد  - 100   17348 كارداني علمي كاربردي انيميشن
زن  مرد  - 100   17349 كارداني علمي كاربردي هنر سفالگري

 
  
  
  



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  فصل سوم  25 صفحه    هاي خارجي زبانآزمايشي  گروه توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما يه ميتوص هاي خارجي زبانه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

                                                                                                                                                     )      (  
  
  
  
در   منـدرج   صاصـي و اخت  عمومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش انگليسي  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -1

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي   دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش آلماني  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -2

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( شي آزماي  گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  ، از نمرههاي آن و گرايش فرانسه  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -3

  .شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
 سـاير داوطلبـان    و همچنين  بوده  ايتاليايي و يا روسي  آنان  خارجي  زبان  كه  هاي خارجي زبان  آزمايشي  در گروه  كننده شركت داوطلبان براي  آزمون  كل  نمره  -4

با   عمومي  آزمون  كل نمره  بر اساس... ا غيرآلماني و، غيرفرانسه و ي غيرانگليسي  هاي خارجي زبان  هاي رشته  انتخاب  براي  آزمايشي گروه   در اين  كننده  شركت 
 .گيرد قرار مي  گزينش  و مالك  محاسبه  آزمايشي  گروه  اين )ذيل 2جدول شماره (در  مندرج  عمومي  دروس  ضرايب

  .است  بوده  خارجي  و معارف اسالمي و زبان  هنگ، فر عربي ، زبان فارسي  و ادبيات  زبان : شامل  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه عمومي    دروس -5
 ، آزمـون  اسـت   بـوده   انگليسي، فرانسه و يا آلمـاني   آنان  امتحاني  خارجي  زبان  كه  داوطلباني  براي  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه اختصاصي  دروس -6

 . است  مربوط بوده  زبان  تخصصي 
زبان   درس  الزم  نمره  حداقل  داشتن  در صورت(  انتخابي  با رشته  متناسب  خارجي  زبان  درس  ، نمره و روسي  ايتاليايي  هاي خارجي زبان  تحصيلي  هاي در رشته -7

 .خواهد شد  ضرب 1/1در عدد  )مذكور 
  . هاي خارجي در جدول ذيل درج شده است آزمايشي زبان  روهمربوط به گ  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هر يك  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني -8

 هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
 نام گروه آزمايشي مواد امتحاني

روه
د گ

ك
 

  4زيرگروه 
**** 

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
مي

مو
س ع

درو

5 هاي خارجي زبان

زبان عربي - 2 2 2 2 2
فرهنگ و  معارف اسالمي - 3 3 3 3 3
زبان خارجي - 4 2 2 2 4
زبان تخصصي انگليسي 4 0 0 0

س 
در

صي
خص

ت
 

زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0

  .باشد نگليسي ـ مترجمي زبان انگليسي و آموزش زبان انگليسي ميهاي زبان و ادبيات ا هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 1زيرگروه * 
  .باشد هاي زبان آلماني ـ مترجمي زبان آلماني مي هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 2زيرگروه ** 

  .باشد گرايش مترجمي مي هاي زبان فرانسه گرايش ادبي ـ زبان فرانسه هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 3زيرگروه *** 
زبان و ادبيات اردو، زبان  و هاي خارجي ايتاليايي، روسي، ژاپني، اسپانيايي، چيني هاي زبان هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 4زيرگروه  ****

  .باشد و درس زبان تخصصي ندارد مي
 روه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش، زيرگ)هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

رديف 
 رشته

 نام گرايش نام رشته
  زير
 گروه

 مقطع تحصيلي
نوع 
 گزينش

 استاني كارشناسي 1                                     تربيت دبيرزبان انگليسي                            1
 كشوري كارشناسي 4                                                ادبيات اسپانيايي                  زبان و2
 كشوري كارشناسي 4                                     زبان ايتاليايي                                    5
 كشوري كارشناسي 4                                     ادبيات تركي استانبولي                        زبان و6
 كشوري كارشناسي 4                                     زبان چيني                                         7
 كشوري كارشناسي 4                                     ادبيات ژاپني                                 زبان و9

 زبان فرانسه                                        10
 كشوري كارشناسي 3                                     

 كشوري كارشناسي 3ادبي                                         
 كشوري كارشناسي 3ترجمي                                     م

 كشوري كارشناسي 4                                     ادبيات اردو                                  زبان و11
 كشوري كارشناسي 4                                     ادبيات ارمني                                 زبان و12
 كشوري كارداني 1                                     كارداني اموزش زبان انگليسي                        17
 كشوري كارداني 1                                     كارداني مترجمي زبان انگليسي                       19
 كشوري كارشناسي 2                                     مترجمي زبان الماني                                20
 قطبي كارشناسي 1                                    مترجمي زبان انگليسي                               21
 كشوري كارشناسي 1                                     زبان انگليسي                             مترجمي خبر22



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   26 صفحه    هاي تحصيلي دوره روزانه رشته
  

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

رديف 
 شتهر

 نام گرايش نام رشته
  زير
 گروه

 مقطع تحصيلي
نوع 
 گزينش

 كشوري كارشناسي 4                                     زبان روسي                                         23
 كشوري كارشناسي 2                                    زبان الماني                                       24
 اي ناحيه كارشناسي 1                                     ادبيات انگليسي                               زبان و25
 كشوري كارشناسي 1                                    اموزش زبان انگليسي                                27
 كشوري كارداني 1                                     ادبيات انگليسي                       كارداني زبان و28

  
  هاي مختلف هاي خارجي در دوره هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته پذيرشجدول ظرفيت 

   دوره
 هاي تحصيلي  تهظرفيت رش

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 2/908 -  908/2  روزانه
 3  -  3  سهميه مناطق محروم

 507  -  507  دانشگاه فرهنگيان
 081/1  -  081/1  )شبانه(نوبت دوم 

 200 -  200  نيمه حضوري
 150/11 615/9  535/1  پيام نوردانشگاه 

 930/4 390/1540/3غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي و سسات مؤ
 20/779 13/155  624/7  جمع

  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشتهبخش اول ـ 
  ،)شبانه(نوبت دوم   دورهدانشگاه فرهنگيان، هاي محروم،  هاي روزانه، استان هاي مختلف تحصيلي دوره رشته: شامل

  )هاي خارجي زبان( 5غيرانتفاعي در گروه آزمايشي  -و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي دانشگاه پيام نور
هاي روزانه و يا مناطق محروم از شرايط و ضـوابط ايـن    هاي تحصيلي دوره داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

دمات دانشجويي هر دانشگاه يـا مؤسسـه   ها مندرج در فصل اول، شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خ رشته
  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند يها پيوستآموزش عالي مندرج در 

  هاي روزانه هاي تحصيلي دوره رشته
 دانشگاه اراك

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد   30 -   18001 ت انگليسيزبان وادبيا

زن مرد - 30   18002 مترجمي زبان انگليسي
 دانشگاه اروميه

زن مرد   - 20   18003 آموزش زبان انگليسي
زن مرد 16 -   18004 زبان وادبيات انگليسي

 دانشگاه اصفهان

زن مرد   - 15 ادبي   18005  زبان فرانسه
زن مرد - 30   18006 زبان وادبيات ارمني
زن مرد - 15   18007 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 30   18008 مترجمي زبان الماني
زن مرد - 15   18009 مترجمي زبان انگليسي

 تهران - ) س(دانشگاه الزهرا

زن -   - 27 زبان روسي 18010  
زن - - 25 مترجمي   18011  زبان فرانسه
زن - - 20   18012 زبان وادبيات انگليسي

 المدانشگاه اي

زن مرد   - 20   18013 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه بجنورد

زن مرد   - 40   18014 آموزش زبان انگليسي
 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زن مرد   - 20 ادبي   18015  زبان فرانسه
زن مرد - 30   18016 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه بيرجند

زن مرد   - 30   18017 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 30   18018 مترجمي زبان انگليسي

 قزوين -) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

زن مرد   - 20   18019 آموزش زبان انگليسي
13 13 - 26   18020 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه تبريز

زن مرد   - 24 ادبي   18021  زبان فرانسه
زن مرد - 18   18022 زبان وادبيات انگليسي



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   27 صفحه    هاي تحصيلي دوره روزانه رشته
  

  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 ها پيوست 2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميتهران،  ييرجا ديشه ريدب تيترب  دانشگاهآموزش زبان انگليسي  تحصيلي  رشته به عالقمند داوطلبان كليه

 معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت رد آزمايشي گروه به توجه با مربوط  محل  رشته انتخاب به نسبت
 ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار نه و بيست( 000/29 مبلغ اوالً كه شوند مي احبهـمص به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بتبا

  .باشند هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم
 داوطلبان بوميويژه 

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

-  مرد تهران آموزش و پرورش شهر 4منطقه ويژه داوطلبان بومي  4 -   18028 آموزش زبان انگليسي
-  مرد  تهران  آموزش و پرورش شهر 5منطقه ويژه داوطلبان بومي  4 -   18029 بان انگليسيآموزش ز
-  مرد تهران آموزش و پرورش شهر 8منطقه ويژه داوطلبان بومي  4 -   18030 آموزش زبان انگليسي
-  مرد  تهران آموزش و پرورش شهر 15منطقه ويژه داوطلبان بومي  3 -   18023 آموزش زبان انگليسي
-  مرد تهران آموزش و پرورش شهر 16منطقه ويژه داوطلبان بومي  1 -   18024 آموزش زبان انگليسي
-  مرد تهران آموزش و پرورش شهر 17منطقه ويژه داوطلبان بومي  1 -   18025 آموزش زبان انگليسي
-  مرد تهران آموزش و پرورش شهر 18منطقه ويژه داوطلبان بومي  4 -   18026 آموزش زبان انگليسي
-  مرد  رانته آموزش و پرورش شهر 19منطقه ويژه داوطلبان بومي  4 -   18027 آموزش زبان انگليسي

 دانشگاه تهران

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
  13 12 - 25 زبان ايتاليايي 18031  

13 12 - 25 زبان روسي 18032  
13 12 - 25 ادبي   18033  زبان فرانسه
13 12 - 25   18034 زبان وادبيات اردو
10 10 - 20   18035 زبان وادبيات انگليسي
15 15 - 30   18036 زبان وادبيات ژاپني
10 10 - 20   18037 زبان وادبيات اسپانيايي
10 10 - 20   18038 مترجمي زبان الماني

 دانشگاه جهرم

زن مرد   - 35   18039 مترجمي زبان انگليسي
 قم - ويژه خواهران  - )ع(ضرت معصومهدانشگاه ح

زن -   - 50   18040 مترجمي زبان انگليسي
 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

زن مرد   - 65 ادبي   18042  زبان فرانسه
زن مرد - 50   18043 زبان وادبيات انگليسي

 بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

زن مرد   - 30   18044 زبان وادبيات انگليسي
 )محل تحصيل پرديس كرج( تهران –خوارزمي  دانشگاه

زن  مرد  محل تحصيل پرديس كرج - 35   18045 زبان وادبيات انگليسي
 علوم دريايي چابهارو دانشگاه دريانوردي 

زن مرد   - 35   18072 مترجمي زبان انگليسي
 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

زن مرد   - 35   18046 زبان وادبيات انگليسي
 بلدانشگاه زا

زن مرد   - 25   18047 آموزش زبان انگليسي
زن مرد 25 -   18048 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه زنجان

زن مرد   - 23   18049 مترجمي زبان انگليسي
 كازرون - دانشگاه سلمان فارسي 

زن  مرد   - 30   18050 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه سمنان

زن مرد   - 40   18051 زبان وادبيات انگليسي
 زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

  15 15 30 -   18052 مترجمي زبان انگليسي
 دانشگاه شهركرد

زن مرد   - 25   18053 مترجمي زبان انگليسي
 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

زن مرد   - 16   18054 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 16   18055 مترجمي زبان انگليسي

 تهران - شهيد بهشتي  دانشگاه

زن مرد   - 30 زبان آلماني 18056  
زن مرد - 30 زبان چيني 18057  
زن مرد - 20 زبان روسي 18058  
زن مرد - 30 ادبي   18059  زبان فرانسه
زن مرد - 18   18060 زبان وادبيات انگليسي

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

زن مرد   - 32 ادبي   18061  زبان فرانسه
زن مرد 20 -   18062 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد 20 -   18063 مترجمي زبان انگليسي

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

زن مرد   - 50   18064 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه شيراز

  19 16 - 35   18065 زبان وادبيات انگليسي
 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

  10 10 - 20 زبان روسي 18066  
10 10 - 20 مترجمي   18067  زبان فرانسه
20 20 - 40   18068 زبان وادبيات انگليسي
10 10 - 20   18069 زبان وادبيات تركي استانبولي
12 12 - 24   18070 زبان وادبيات اسپانيايي
10 10 - 20   18071 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه فردوسي مشهد

زن دمر   - 25 زبان روسي 18073  
زن مرد - 30 مترجمي   18075  زبان فرانسه

زن مرد  - 35 ادبي   18074  زبان فرانسه
زن مرد  - 20   18076 زبان وادبيات انگليسي



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   28 صفحه    و فرهنگيان مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  

  دانشگاه قم
 توضيحات

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

  35 25 - 60   18077 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه كاشان

زن مرد   - 21   18078 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 25   18079 مترجمي زبان انگليسي

 سنندج -دانشگاه كردستان 

زن مرد   30 -   18080 آموزش زبان انگليسي
 بجنورد -دانشگاه كوثر 

زن  -   - 45   18081 آموزش زبان انگليسي
زن  -  - 45   18082 زبان وادبيات انگليسي

 گرگان - دانشگاه گلستان 

زن مرد   - 25   18083 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه گنبد

زن مرد   - 35   18084 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 35   18085 زبان وادبيات انگليسي

 رشت -دانشگاه گيالن 

  25 25 - 50 زبان روسي 18086  
17 18 - 35   18087 زبان وادبيات انگليسي

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 
-  مرد  محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر - 40   18088 آموزش زبان انگليسي

زن مرد - 30   18089 زبان وادبيات انگليسي
زن  - محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت - 40   18090 زبان وادبيات انگليسي

 بابلسر -زندران دانشگاه ما

زن مرد   - 30   18091 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 40 زبان روسي 18092  
زن مرد - 30   18093 زبان وادبيات انگليسي

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي

  20 10 30 -   18094 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه مراغه

زن مرد   - 35   18095 آموزش زبان انگليسي
 اه ماليردانشگ

زن مرد   - 40   18096 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه نيشابور

زن مرد   - 40   18097 زبان وادبيات انگليسي
 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

زن مرد   - 35   18098 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 35   18099 مترجمي زبان انگليسي

 رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر

زن مرد   - 30   18100 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 30   18101 مترجمي زبان انگليسي

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

زن مرد   - 22   18102 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه يزد

زن مرد   - 25   18103 زبان وادبيات انگليسي
 رفسنجان - ويژه خواهران - ) س(حضرت نرجسكده علوم انساني دانش

زن -   - 40   18041 مترجمي زبان انگليسي
 مجتمع آموزش عالي بم

زن مرد   - 45   18104 مترجمي زبان انگليسي
 مجتمع آموزش عالي گناباد

  18 17 - 35   18105 زبان وادبيات انگليسي

  هاي محروم به تفكيك استان هاي تحصيلي استان رشته
هاي محـروم از نحـوه پـذيرش دانشـجو در منـاطق       هاي تحصيلي استان رشتهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب : تذكر خيلي مهم

  .محروم مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  ذربايجان شرقيآاستان ) هاي اهر، ورزقان و هريس شهرستان(مناطق زلزله زده مخصوص داوطلبان بومي 

 دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته ن گرايشعنوا

زن مرد  محل دوم اول
-  مرد  تبريزدانشگاه  - 1   18881 ادبيات انگليسي زبان و

 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
-  مرد  دانشگاه شهركرد - 2   18492 مترجمي زبان انگليسي

  

  يانتربيت دبير زبان انگليسي در دانشگاه فرهنگتحصيلي  رشته
  ويژه داوطلبان آزاد) مراكز تربيت معلم سابق(

  :خيلي مهم اتتذكر
، اه پيوستبخش در مندرج دانشگاه مزبور در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از تربيت دبير زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

  .لع گردنداين دفترچه راهنما مط انتهايمندرج در 
 به نسبت ها پيوست 2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، )مراكز تربيت معلم سابق(فرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -2

 و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. مايندن اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب
 بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار نه و بيست( 000/29 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش

  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي
 مخصوص داوطلبان بومي استان اذربايجان شرقي

جنس   توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

مهربـان-سراب-گوگان -آذرشهر-ايلخچي-اسكو-خسروشاه-تبريز-تيكمه داش-آباد مي بستانپذيرش از ميان داوطلبان بو/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18512 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن  )آباد محل خدمت بستان(

  18511 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )رينمحل خدمت خدا آف(مرند -جلفا-هوراند-اهر-عشايركليبر -كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خداآفرين/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   29 صفحه    دانشگاه فرهنگيانهاي تحصيلي  رشته
  

 مخصوص داوطلبان بومي استان اذربايجان شرقيادامه 

جنس   توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

  18514 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )محل خدمت عشايري استان(مرند -جلفا-هوراند-ر اه-خداآفرين-كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي عشاير كليبر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
تبريـز -خسروشـاه  -ايلخچـي  -اسـكو -گوگان -آذرشهر-عجب شير-مراغه -بناب -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ملكان/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18513 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )محل خدمت ملكان(
محـل(تبريـز   -خسروشـاه  -ايلخچي -اسكو-گوگان -آذرشهر-عجب شير-مراغه -بناب -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ملكان/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  18508 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )خدمت ملكان
  18501 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خاروانا(تبريز  -دمرن-جلفا -ورزقان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاروانا/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18502 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خدا آفرين(مرند -جلفا-هوراند-اهر-عشايركليبر -كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خداآفرين/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18497 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت تركمانچاي(كاغذكنان -ميانه -كندوان -ان داوطلبان بومي تركمانچايپذيرش از مي/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18498 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت تسوج(تبريز -مرند-صوفيان -شبستر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تسوج / پرديس شهيد مدرس سنندج

  18499 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت تيكمه داش(مهربان -سراب -اسكو-ايلخچي-خسروشاه-آباد بستان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تيكمه داش/ درس سنندجپرديس شهيد م
-اسـكو -گوگـان -آذرشـهر  -ملكان-بناب -عجب شير-مراغه-هشترود-نظركهريزي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چاراويماق/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  18500 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )محل خدمت چاراويماق(خسروشاه -ايلخچي
-اسـكو -گوگـان -آذرشهر-ملكان-عجب شير -بناب -مراغه -چاراويماق -هشترود-پذيرش از ميان داوطلبان بومي نظركهريزي/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  18493 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )محل خدمت نظر كهريز(خسروشاه -ايلخچي
محـل خـدمت(تبريـز  -ملكـان -عجـب شـير   -بناب -مراغه -چاراويماق -نظركهريزي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي هشترود/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  18495 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )هشترود
  18496 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )محل خدمت هوراند(خداآفرين -عشايركليبر-كليبر-اهر-ندپذيرش از ميان داوطلبان بومي هورا/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18494 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ورزقان(تبريز -خواجه-هريس-هوراند-اهر-خاروانا-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ورزقان/ پرديس شهيد مدرس سنندج

)محل خدمت خواجه(تسوج -شبستر-صوفيان-ايلخچي-اسكو-خسروشاه-تبريز-هريس-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خواجه / دجپرديس شهيد مدرس سنن   18503 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18504 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )ري استانمحل خدمت عشاي(مرند -جلفا-هوراند-اهر -خداآفرين-كليبر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي عشاير كليبر/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18505 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كاغذكنان(تركمانچاي -كندوان -ميانه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كاغذكنان / پرديس شهيد مدرس سنندج
  18506 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كليبر(هوراند -اهر -خداآفرين -رعشاير كليب-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كليبر/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18507 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كندوان(كاغذكنان  -تركمانچاي  -ميانه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كندوان / پرديس شهيد مدرس سنندج

مهربـان-سـراب -گوگـان  -آذرشـهر -ايلخچي-اسكو-خسروشاه-تبريز-تيكمه داش-آباد ز ميان داوطلبان بومي بستانپذيرش ا/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18510 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت بستان(

  18517 تربيت دبير زبان انگليسي 1  نز )محل خدمت مهربان(خواجه -آباد بستان-هريس -سراب -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهربان / پرديس نسيبه تهران
-ايلخچـي -اسكو-گوگان-آذرشهر-ملكان-عجب شير -بناب -مراغه -چاراويماق -هشترود-پذيرش از ميان داوطلبان بومي نظركهريزي/ پرديس نسيبه تهران

  18518 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت نظر كهريز(خسروشاه 
  18526 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خواجه(تسوج -شبستر-صوفيان-ايلخچي-اسكو-خسروشاه-تبريز-هريس-ميان داوطلبان بومي خواجه پذيرش از / پرديس نسيبه تهران
-ايلخچـي -اسـكو -گوگـان -آذرشهر -ملكان-بناب -عجب شير-مراغه-هشترود-نظركهريزي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چاراويماق/ پرديس نسيبه تهران

  18524 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت چاراويماق(روشاه خس
  18525 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خاروانا(تبريز  -مرند-جلفا -ورزقان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاروانا/ پرديس نسيبه تهران
  18522 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت تسوج(تبريز -مرند-صوفيان -رشبست-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تسوج / پرديس نسيبه تهران
  18523 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت تيكمه داش(مهربان -سراب -اسكو-ايلخچي-خسروشاه-آباد بستان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تيكمه داش/ پرديس نسيبه تهران
  18516 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت كليبر(هوراند -اهر -خداآفرين -عشاير كليبر-از ميان داوطلبان بومي كليبرپذيرش / پرديس نسيبه تهران
  18519 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت ورزقان(تبريز -خواجه-هريس-هوراند-اهر-خاروانا-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ورزقان/ پرديس نسيبه تهران
  18515 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت كاغذكنان(تركمانچاي -كندوان -ميانه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كاغذكنان / پرديس نسيبه تهران
  18520 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )مت هشترودمحل خد(تبريز -ملكان-عجب شير -بناب -مراغه -چاراويماق -نظركهريزي-پذيرش از ميان داوطلبان بومي هشترود/ پرديس نسيبه تهران
  18521 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت هوراند(خداآفرين -عشايركليبر-كليبر-اهر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي هوراند/ پرديس نسيبه تهران

  18509 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مهربان(خواجه -آباد بستان-هريس -سراب -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهربان / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
 مخصوص داوطلبان بومي استان اذربايجان غربي

  18536 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت شوط(چالدران  -پلدشت -شوط  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماكو / پرديس نسيبه تهران
  18535 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بوكان(سردشت  -بوكان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهاباد/ تهران پرديس نسيبه

  18531 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خوي(سلماس  -چايپاره  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خوي / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18532 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سلماس(سلماس  -چايپاره  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خوي / اطبائي اردبيلپرديس عالمه طب

  18533 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مياندوآب(آباد  مرحمت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18528 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سيلوانا(سيلوانا -صوماي برادوست  -انزل -نازلو  -اروميه2اروميه ناحيه 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / ديس عالمه طباطبائي اردبيلپر

محل خـدمت صـوماي(سيلوانا -صوماي برادوست  -انزل -نازلو  -روميها2اروميه ناحيه 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18529 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )برادوست

  18527 ت دبير زبان انگليسيتربي 1  مرد )محل خدمت نازلو(سيلوانا -صوماي برادوست  -انزل -نازلو  -اروميه2اروميه ناحيه 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18530 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت پيرانشهر(اشنويه  -پيرانشهر  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نقده / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18534 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )ت نقدهمحل خدم(اشنويه  -پيرانشهر  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نقده / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
  18537 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد  )1ناحيه  -محل خدمت اردبيل( 2و1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اردبيل / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18538 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2ناحيه  -محل خدمت اردبيل( 2و1ناحيه  -ميان داوطلبان بومي اردبيل پذيرش از / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18546 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ارشق(مشگين شهر  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ارشق / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18543 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بيله سوار(قشالقدشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيله سوار / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18544 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت پارس(آباد  پذيرش از ميان داوطلبان بومي پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  18541 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سرعين( 2و1اردبيل ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سرعين / ردبيلپرديس عالمه طباطبائي ا
  18545 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سنجبد گيوي(خلخال  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سنجبد گيوي / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  18547 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مشكين شهر(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مشگين شهر / المه طباطبائي اردبيلپرديس ع
  18548 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت مشكين شهر(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مشگين شهر / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18539 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نمين( 2و1اردبيل ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نمين / باطبائي اردبيلپرديس عالمه ط
  18540 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نير( 2و1اردبيل ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نير / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  18542 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت هير( 2و1اردبيل ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي هير / يس عالمه طباطبائي اردبيلپرد
 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان

  18564 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت جي(برخوار -شاهين شهر-ورجانفال-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
محـل خـدمت(برخـوار  -شـاهين شـهر  -فالورجـان -پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18565 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )خميني شهر
  18576 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سميرم(پذيرش از ميان داوطلبان بومي سميرم / اصفهان) س(مة الزهراءپرديس فاط

  18575 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن ))قمشه(محل خدمت شهرضا) (قمشه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرضا/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18569 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بن رود(جرقويه سفلي  -اصفهان -كوهپايه  -جلگه-بن رود -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جرقويه عليا/ اصفهان) س(اءپرديس فاطمة الزهر

محـل خـدمت(برخـوار  -ن شـهر شـاهي -فالورجـان -پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18568 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )برخوار

  18580 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بويين و مياندشت(بويين و مياندشت  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فريدن / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18579 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت فريدن(بويين و مياندشت  -ن داوطلبان بومي فريدن پذيرش از ميا/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18572 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت آران بيدگل(پذيرش از ميان داوطلبان بومي آران و بيدگل / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
محـل خـدمت(برخـوار  -شـاهين شـهر  -فالورجـان -پيربكران-خميني شهر -جي -يرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان پذ/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18567 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )شاهين شهر
محـل خـدمت(ر برخـوا -شـاهين شـهر  -فالورجـان -پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18566 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )فالورجان
  18573 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت كاشان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي كاشان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
)محل خدمت نائين(پذيرش از ميان داوطلبان بومي نائين / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء   18574 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن
  18578 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )آباد محل خدمت نجف(مهردشت  -آباد پذيرش از ميان داوطلبان بومي نجف/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18581 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )شهر محل خدمت فريدون(پذيرش از ميان داوطلبان بومي فريدون شهر / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18577 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت مباركه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مباركه / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18570 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت جلگه(جرقويه سفلي  -اصفهان -كوهپايه  -جلگه-بن رود -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جرقويه عليا/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18571 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت كوهپايه(جرقويه سفلي  -اصفهان -كوهپايه  -جلگه-بن رود -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جرقويه عليا/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   30 صفحه    دانشگاه فرهنگيانهاي تحصيلي  رشته
  

 اصفهاناوطلبان بومي استان مخصوص دادامه 

جنس   توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

  18555 بان انگليسيتربيت دبير ز 1  مرد )محل خدمت جرقويه عليا(جرقويه سفلي  -اصفهان -كوهپايه  -جلگه-بن رود -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جرقويه عليا/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18558 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد ))قمشه(محل خدمت شهرضا) (قمشه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرضا/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18559 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مباركه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مباركه / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18561 تربيت دبير زبان انگليسي 5  مرد )آباد محل خدمت نجف(مهردشت  -آباد پذيرش از ميان داوطلبان بومي نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18551 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )رانمحل خدمت پيربك(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18549 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت جي(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان
)محل خدمت خميني شهر(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -اصفهان  پذيرش از ميان داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان   18550 تربيت دبير زبان انگليسي 4  مرد
)محل خدمت شاهين شهر(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان   18553 ربيت دبير زبان انگليسيت 3  مرد
  18552 تربيت دبير زبان انگليسي 5  مرد )محل خدمت فالورجان(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18562 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بويين و مياندشت(بويين و مياندشت  - پذيرش از ميان داوطلبان بومي فريدن/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  18554 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت برخوار(برخوار -شاهين شهر-فالورجان-پيربكران-خميني شهر -جي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اصفهان / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  18556 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت آران بيدگل(پذيرش از ميان داوطلبان بومي آران و بيدگل / هيد باهنر اصفهانپرديس ش
  18560 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد ))لنجان(محل خدمت زرين شهر) (لنجان(زرين شهر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي باغبادران / پرديس شهيد باهنر اصفهان
)محل خدمت چادگان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي چادگان / پرديس شهيد باهنر اصفهان   18563 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18557 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خور و بيابانك(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خور و بيابانك / پرديس شهيد باهنر اصفهان

 داوطلبان بومي استان البرز مخصوص
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18874 تربيت دبير زبان انگليسي 4  مرد  )3ناحيه  -كرج 
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -بان بومي كرجپذيرش از ميان داوطل/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18875 تربيت دبير زبان انگليسي 5  مرد )4ناحيه  -كرج 
محل خـدمت(نظرآباد  -لقانطا -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18873 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )2ناحيه -كرج 
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18876 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )نظرآباد
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18870 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )ساوجبالغ
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18871 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )طالقان
محل خـدمت(نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  18872 تربيت دبير زبان انگليسي 4  مرد )1ناحيه  -كرج 
-محل خدمت كـرج  (نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس نسيبه تهران

  18877 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )1ناحيه 
-محل خدمت كـرج  (نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -لبان بومي كرجپذيرش از ميان داوط/ پرديس نسيبه تهران

  18878 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )3ناحيه 
-محل خدمت كـرج  (نظرآباد  -طالقان -ساوجبالغ-اشتهارد 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرج/ پرديس نسيبه تهران

  18879 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )4ناحيه 
 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

  18583 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت چرداول(هليالن  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چرداول/ پرديس شهيد مدرس ايالم
)محل خدمت چوار(ايالم  -ميان داوطلبان بومي چوارپذيرش از / پرديس شهيد مدرس ايالم   18582 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18585 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دهلران(موسيان  -آباد زرين -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  18586 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت زرين(موسيان  -دهلران  -آباد طلبان بومي زرينپذيرش از ميان داو/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  18587 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مهران(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهران / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18584 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت هليالن(چرداول  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي هليالن / پرديس شهيد مدرس ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
  18590 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت دشتي(طسوج  -شنبه -كاكي  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك
  18589 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دشتستان(سعدآباد  -شبانكاره -آبپخش  -تنگ ارم  -بوشكان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك
  18591 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت عسلويه(سيراف -چاه مبارك - پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18588 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت بوشهر(خارك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش مركزي / پرديس شهيد باهنر اراك

  18592 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت تنگستان(دلوار  -خش مركزي پذيرش از ميان داوطلبان بومي ب/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
 ستان تهرانشهرمخصوص داوطلبان بومي 

  18607 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )4منطقه  -محل خدمت تهران (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر تهران / پرديس نسيبه تهران
  18608 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )5منطقه  -محل خدمت تهران(ان داوطلبان بومي شهر تهران پذيرش از مي/ پرديس نسيبه تهران

 تهران هاي استان ستانشهرمخصوص داوطلبان بومي 
)محل خدمت شهريار(مالرد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهريار / پرديس نسيبه تهران   18605 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن

  18606 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )آباد محل خدمت جواد(ورامين  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جوادآباد / سيبه تهرانپرديس ن
  18601 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قرچك(پذيرش از ميان داوطلبان بومي قرچك / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18602 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مالرد(شهريار  -ميان داوطلبان بومي مالرد پذيرش از / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18603 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ورامين(پيشوا  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ورامين / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18593 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اسالم شهر(چهاردانگه  -ومي اسالمشهر پذيرش از ميان داوطلبان ب/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  18594 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )1 -محل خدمت بهارستان( 2بهارستان  - 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي بهارستان / پرديس شهيد مفتح شهرري
)محل خدمت پاكدشت(اوطلبان بومي پاكدشت پذيرش از ميان د/ پرديس شهيد مفتح شهرري   18595 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18604 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت جواد(ورامين  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جوادآباد / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18596 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دماوند(فيروزكوه  -رودهن  -وند پذيرش از ميان داوطلبان بومي دما/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  18597 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )1ناحيه  -محل خدمت شهر ري (كهريزك  - 2شهر ري  - 1پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر ري / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18598 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2ناحيه -محل خدمت شهر ري (كهريزك  - 1شهر ري  - 2يان داوطلبان بومي شهر ري پذيرش از م/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  18599 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت شهر قدس(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر قدس / پرديس شهيد مفتح شهرري
  18600 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت شهريار(مالرد  -ز ميان داوطلبان بومي شهريار پذيرش ا/ پرديس شهيد مفتح شهرري

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
انميرزا، فـالرد، عشـايرپذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه دو شهركرد، كيار، اردل، ميانكوه، بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خـ / پرديس شهيد باهنر اراك

  18611 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت ميانكوه(
  18610 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كوهرنگ(پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه يك شهركرد، بن، سامان، الران، كوهرنگ، فارسان، عشاير / پرديس شهيد باهنر اراك

پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه يك شهركرد، بن، سامان، الران، كوهرنگ، فارسان، ناحيه دو شـهركرد، كيـار، اردل، ميـانكوه،/ ر اراكپرديس شهيد باهن
  18613 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت عشاير(بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خانميرزا، فالرد، عشاير 

  18612 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت لردگان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خانميرزا، فالرد، ميانكوه، عشاير / پرديس شهيد باهنر اراك
  18609 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت لردگان(انكوه، عشاير پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجن، بلداجي، گندمان، لردگان، خانميرزا، فالرد، مي/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
  18615 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت درميان(خوسف  -بيرجند -پذيرش از ميان داوطلبان بومي درميان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18616 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت زيركوه(قاينات  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي زيركوه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18618 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سرايان(فردوس  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سرايان/ پرديس شهيد باهنر اراك
)محل خدمت طبس(بشرويه  -اوطلبان بومي طبسپذيرش از ميان د/ پرديس شهيد باهنر اراك   18620 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد
)محل خدمت قاين(زيركوه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قاينات/ پرديس شهيد باهنر اراك   18617 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
)محل خدمت بشرويه(س طب-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بشرويه/ پرديس شهيد باهنر اراك   18619 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18614 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بيرجند(درميان -خوسف-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس شهيد باهنر اراك

  18622 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )ل خدمت قاينمح(زيركوه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قاينات/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18621 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بيرجند(درميان -خوسف-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بيرجند/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
  18637 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت تبادكان(گلبهار  -طرقبه  -تبادكان -ن داوطلبان بومي نواحي هفت گانه مشهدپذيرش از ميا/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18636 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سرخس(رضويه /سرخس/كالت/پذيرش از ميان داوطلبان بومي احمدآباد/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   31 صفحه    دانشگاه فرهنگيانهاي تحصيلي  رشته
  

 خراسان رضويخصوص داوطلبان بومي استان مادامه 

جنس   توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

  18634 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت جغتاي(داورزن /جوين/جغتاي/ششتمد/خوشاب/پذيرش از ميان داوطلبان بومي سبزوار/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18635 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خواف(كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت حيدريه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

  18623 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت تحت جلگه(سرواليت /بورنيشا/تحت جلگه/زبرخان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميان جلگه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18633 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت تبادكان(گلبهار  -طرقبه  -تبادكان -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي هفت گانه مشهد/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18629 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت رضويه(رضويه /سرخس/كالت/پذيرش از ميان داوطلبان بومي احمدآباد/ نوردبج) ع(پرديس امام محمد باقر
  18628 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كالت(رضويه /سرخس/كالت/پذيرش از ميان داوطلبان بومي احمدآباد/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  18632 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت باخرز(باخرز /آباد صالح/تايباد/فريمان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت جام/ بجنورد) ع(امام محمد باقر پرديس
  18630 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )تايباد محل خدمت(باخرز /آباد صالح/تايباد/فريمان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18631 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت صالح(باخرز /آباد صالح/تايباد/فريمان/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18627 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خواف(كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/ن بومي تربت حيدريهپذيرش از ميان داوطلبا/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18626 ر زبان انگليسيتربيت دبي 1  مرد )محل خدمت رشتخوار(كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت حيدريه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18625 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت زاوه(كدكن /مه والت/جلگه رخ/خواف/رشتخوار/زاوه/پذيرش از ميان داوطلبان بومي تربت حيدريه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18624 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت چناران(قوچان /نوخندان/زدرگ/پذيرش از ميان داوطلبان بومي چناران/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
  18640 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت شيروان(فاروج  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي شيروان / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  18639 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اسفراين(آباد  بام و صفي -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اسفراين / بجنورد) ع(باقرپرديس امام محمد 
  18638 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بجنورد(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بجنورد / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

)محل خدمت بجنورد(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بجنورد / نژاد مشهد د هاشميپرديس شهي   18641 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن
  18642 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت شيروان(فاروج  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي شيروان / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 ان خوزستانمخصوص داوطلبان بومي است
  18651 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )آبادان محل خدمت(اروند كنار  -آبادان  پذيرش از ميان داوطلبان بومي/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  18656 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دزفول(سردشت دزفول  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دزفول / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18657 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دشت آزادگان(بستان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دشت آزادگان / پرديس شهيد مدرس ايالم
)محل خدمت رامهرمز(پذيرش از ميان داوطلبان بومي رامهرمز / پرديس شهيد مدرس ايالم   18658 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد

)محل خدمت شادگان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شادگان / س شهيد مدرس ايالمپردي   18659 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18652 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت انديمشك(الوار گرمسيري  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي انديمشك / پرديس شهيد مدرس ايالم

)محل خدمت ايذه(دهدز  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايذه / ايالمپرديس شهيد مدرس    18654 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18655 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت باغملك جانكي(صيدون  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي باغملك جانكي / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18662 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت عشايري خوزستان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي عشايري خوزستان / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18663 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گتوند(پذيرش از ميان داوطلبان بومي گتوند / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18660 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت شوش(شاوور  -وطلبان بومي شوش پذيرش از ميان دا/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  18661 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت شوشتر(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شوشتر / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18664 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )مت مسجدسليمانمحل خد(پذيرش از ميان داوطلبان بومي مسجدسليمان / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18653 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت اهواز(اهواز  4- 3- -2 -1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / پرديس شهيد مدرس ايالم

  18643 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )آبادان محل خدمت(كنار اروند  -آبادان  پذيرش از ميان داوطلبان بومي/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18645 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بهبهان(زيدون  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بهبهان / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18646 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خرمشهر(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرمشهر / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18647 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت دزفول(سردشت دزفول  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دزفول / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18648 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )ل خدمت شادگانمح(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شادگان / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18649 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت شوشتر(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شوشتر / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18644 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )حل خدمت اهوازم(اهواز  4- 3- -2 -1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ناحيه / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18650 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت ماهشهر(بندر امام  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهشهر / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  18668 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت افشار(يان داوطلبان بومي خدابنده، افشار، سجاس رود، بزينه رود، سلطانيه، ابهر، خرمدره پذيرش از م/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18669 ربيت دبير زبان انگليسيت 1  زن )محل خدمت ماهنشان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18667 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت طارم(پذيرش از ميان داوطلبان بومي طارم / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18666 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت انگوران(پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18665 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ماهنشان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان ، زنجانرود / پرديس شهيد مقصودي همدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
  18678 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت گرمسار(از ميان داوطلبان بومي گرمسار  پذيرش/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18676 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سمنان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي سمنان / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18677 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت شاهرود(مي شاهرود پذيرش از ميان داوطلبان بو/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18675 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت آرادان(آرادان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرمسار / پرديس شهيد رجايي سمنان
)شاهرودمحل خدمت (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شاهرود / پرديس شهيد رجايي سمنان   18671 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد
)محل خدمت گرمسار(پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرمسار / پرديس شهيد رجايي سمنان   18674 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18672 ن انگليسيتربيت دبير زبا 1  مرد )محل خدمت دامغان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي دامغان / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18673 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اميرآباد(آباد  امير -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دامغان / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18670 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت سمنان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي سمنان / پرديس شهيد رجايي سمنان

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
  18679 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت پشت آب(بنجار -شيب آب -پشت آب -زهك -هيرمند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي زابل / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18680 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت الشار(الشار -فنوج-سرباز-راسك -دلگان-بمپور-بزمان-طلبان بومي ايرانشهرپذيرش از ميان داو/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  18682 ن انگليسيتربيت دبير زبا 1  زن )محل خدمت راسك(الشار -فنوج-سرباز-راسك -دلگان-بمپور-بزمان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي ايرانشهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18681 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خاش(بم پشت-جالق -مهرستان -سيب وسوران-سراوان-آباد نوك-پذيرش از ميان داوطلبان بومي خاش/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
  18710 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت المرد(اشكنان  -عالمرودشت -لبان بومي المردپذيرش از ميان داوط/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18711 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت گله دار(گله دار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهر/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18709 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت اوز(جويم  -بيرم -اوز -يان داوطلبان بومي الرستانپذيرش از م/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18708 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت الرستان(جويم  -بيرم -اوز -پذيرش از ميان داوطلبان بومي الرستان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18707 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت قائميه(قائميه  -خشت -باالده -كهمره -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18702 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت اقليد(سده  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اقليد / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18706 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سپيدان(بيضاء  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سپيدان / اصفهان) س(فاطمة الزهراءپرديس 
  18703 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خرامه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرامه / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18704 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خرم بيد(مشهد مرغاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرم بيد / اصفهان) س(راءپرديس فاطمة الزه
)محل خدمت خنج(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خنج / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء   18705 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن

  18696 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اشكنان(اشكنان  -عالمرودشت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي المرد /پرديس شهيد چمران تهران
  18700 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گله دار(گله دار  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مهر/ پرديس شهيد چمران تهران
)محل خدمت مهر(گله دار  -يرش از ميان داوطلبان بومي مهرپذ/ پرديس شهيد چمران تهران   18699 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18701 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ني ريز(آباده طشك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ني ريز/ پرديس شهيد چمران تهران
  18690 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سروستان(وطلبان بومي سروستان پذيرش از ميان دا/ پرديس شهيد چمران تهران
  18691 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فسا(شيب كوه  -ششده و قره بالغ -پذيرش از ميان داوطلبان بومي فسا / پرديس شهيد چمران تهران
  18692 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قيروكارزين(ن بومي قيروكارزين پذيرش از ميان داوطلبا/ پرديس شهيد چمران تهران
  18694 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خشت(قائميه  -خشت -باالده -كهمره -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كازرون / پرديس شهيد چمران تهران
  18693 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كازرون(قائميه  -خشت -باالده -كهمره -اوطلبان بومي كازرون پذيرش از ميان د/ پرديس شهيد چمران تهران
  18695 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گراش(پذيرش از ميان داوطلبان بومي گراش / پرديس شهيد چمران تهران
  18683 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباده محل خدمت(آباده  لبان بوميپذيرش از ميان داوط/ پرديس شهيد چمران تهران
)محل خدمت استهبان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي استهبان / پرديس شهيد چمران تهران   18684 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   32 صفحه    دانشگاه فرهنگيانهاي تحصيلي  رشته
  

 وطلبان بومي استان فارسمخصوص داادامه 

 جنس  توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

)محل خدمت اقليد(سده  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي اقليد / پرديس شهيد چمران تهران   18685 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18697 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بابامنيرماهور ميالتي( ممسني -دشمن زياري -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابامنيرماهور ميالتي/ پرديس شهيد چمران تهران
  18698 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ممسني(ممسني  -دشمن زياري -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابامنيرماهور ميالتي/ پرديس شهيد چمران تهران
)محل خدمت خفر(خفر  -وطلبان بومي جهرم پذيرش از ميان دا/ پرديس شهيد چمران تهران   18686 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18687 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خنج(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خنج / پرديس شهيد چمران تهران
  18688 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )دمت بيضامحل خ(بيضاء  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سپيدان / پرديس شهيد چمران تهران
  18689 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سپيدان(بيضاء  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سپيدان / پرديس شهيد چمران تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
  18712 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد ))غربي الموت(شهرستان  خدمت رودبار محل(شرقي الموت/غربي الموت/سفلي ارمط/ين مركزيپذيرش از ميان داوطلبان بومي قزو/ پرديس شهيد رجايي قزوين

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
  18714 تربيت دبير زبان انگليسي 6  مرد  )1ناحيه -محل خدمت قم (كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18716 تربيت دبير زبان انگليسي 6  مرد )4ناحيه  -محل خدمت قم(كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18715 تربيت دبير زبان انگليسي 5  مرد )3ناحيه  -محل خدمت قم (كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / پرديس شهيد مقصودي همدان

  18717 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )3ناحيه  -محل خدمت قم (كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18718 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )4ناحيه  -محل خدمت قم(كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  18713 تربيت دبير زبان انگليسي 4  زن )1ناحيه -محل خدمت قم (كهك  -خلجستان  -آباد جعفر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي نواحي قم / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

  18725 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت قروه(آباد  سريش-دلبران -دزج -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قروه / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18719 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بيجار(توپ آغاچ -ياس كوند-پيرتاج-بابارشاني -يجارپذيرش از ميان داوطلبان بومي ب/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18720 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دهگالن(آباد  بلبالن -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دهگالن / پرديس شهيد مدرس سنندج
  18721 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سقز(صاحب  -ان داوطلبان بومي سقزپذيرش از مي/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18722 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )1ناحيه  -محل خدمت سنندج(سويشه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سنندج/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  18723 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قروه(آباد  سريش-دلبران -دزج -قروه پذيرش از ميان داوطلبان بومي / پرديس شهيد مدرس سنندج
  18724 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مريوان(كاني دينار -چناره-برده رشه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي مريوان / پرديس شهيد مدرس سنندج

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
  18743 تربيت دبير زبان انگليسي 3  زن  )محل خدمت قلعه گنج(منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ نژاد مشهد رديس شهيد هاشميپ

  18744 يتربيت دبير زبان انگليس 1  زن )محل خدمت منوجان(منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18738 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فارياب(فارياب -عنبرآباد-رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18733 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )زوئيهمحل خدمت ار(ارزوئيه -رابر-بافت-پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيرجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
-رودبـار -جيرفـت -ريگـان -فهـرج -نرماشـير -بـم -ارزوئيـه -رابـر -بافـت -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيرجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  18741 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت عشايري(منوجان -قلعه گنج-كهنوج-فارياب -عنبرآباد
  18731 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت انار(كشكوئيه -انار-نوق-رفسنجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر بابك/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18732 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )خدمت كشكوئيه محل(كشكوئيه -انار-نوق-رفسنجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر بابك/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18730 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نوق(كشكوئيه -انار-نوق-رفسنجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهر بابك/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18729 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بردسير(بردسير -راين-گلباف-شهداد-ماهان-چترود-ان بومي كرمانپذيرش از ميان داوطلب/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18728 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت راين(بردسير -راين-گلباف-شهداد-ماهان-چترود-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18726 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت شهداد(بردسير -راين-گلباف-شهداد-ماهان-چترود-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18727 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت گلباف(بردسير -راين-افگلب-شهداد-ماهان-چترود-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18739 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قلعه گنج(منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18736 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ريگان(ريگان -فهرج-نرماشير-يان داوطلبان بومي بمپذيرش از م/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18735 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فهرج(ريگان -فهرج-نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  18734 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نرماشير(ريگان -فهرج-نرماشير-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بم/ وسي كرمانپرديس خواجه نصير الدين ط
  18737 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت رودبار(فارياب -عنبرآباد-رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18740 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت منوجان(منوجان -قلعه گنج-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كهنوج/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  18742 تربيت دبير زبان انگليسي 5  زن )محل خدمت رودبار(فارياب -عنبرآباد-رودبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي جيرفت/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  18745 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )2ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه ( 4ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
)محل خدمت سنقركليايي(ش از ميان داوطلبان بومي سنقر پذير/ پرديس شهيد مدرس ايالم   18749 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد
  18746 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )1ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه ( 3ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس شهيد مدرس ايالم

  18747 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه ( 4ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / رس ايالمپرديس شهيد مد
  18748 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )3ناحيه  -محل خدمت كرمانشاه( 5ناحيه  -2ناحيه  -1ناحيه  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كرمانشاه / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18750 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كنگاور(پذيرش از ميان داوطلبان بومي كنگاور / پرديس شهيد مدرس ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
  18751 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن  )محل خدمت ياسوج(دنا  -ي ياسوج پذيرش از ميان داوطلبان بوم/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
  18753 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت آزاد شهر(آباد، آزادشهر،راميان  علي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  18752 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت راميان(آباد، آزادشهر،راميان  علي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي / بجنورد) ع(مد باقرپرديس امام مح
  18754 انگليسيتربيت دبير زبان  1  مرد )آباد محل خدمت علي(آباد، آزادشهر،راميان  علي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18757 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بندر گز(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرتركمن، بندرگز،كردكوي،گميشان / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18758 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت كردكوي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرتركمن، بندرگز،كردكوي،گميشان / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18760 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كالله(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرتركمن، بندرگز،كردكوي،گميشان / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18759 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گميشان(ومي بندرتركمن، بندرگز،كردكوي،گميشان پذيرش از ميان داوطلبان ب/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18763 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت گنبد كاووس) (پذيرش از ميان داوطلبان بومي گاليكش، مينودشت،گنبدكاووس/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18764 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مينودشت) (پذيرش از ميان داوطلبان بومي گاليكش، مينودشت،گنبدكاووس/ بجنورد) ع(رپرديس امام محمد باق
  18755 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت آق قال(پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرگان،آق قال / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  18756 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بندر تركمن(پذيرش از ميان داوطلبان بومي گرگان،آق قال / بجنورد) ع(س امام محمد باقرپردي
  18762 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گاليكش(پذيرش از ميان داوطلبان بومي كالله ،مراوه / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  18761 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مراوه تپه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي كالله ،مراوه / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  18765 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )محل خدمت گرگان(آباد، آزادشهر،راميان  علي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  18766 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت گرگان(آباد، آزادشهر،راميان  علي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
  18768 تربيت دبير زبان انگليسي 4  مرد  )1محل خدمت ناحيه (شت نشاء ل -كوچصفهان -سنگر -خشكبيجار -خمام -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رشت/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  18767 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت تالش(هشتپر  -لسار -گرگانرود -حويق -اسالم-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تالش/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  18770 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت آستارا(لوندويل  -طلبان بومي آستارا پذيرش از ميان داو/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18771 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت املش(املش  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رانكوه / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18772 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت بندرانزلي(ان بومي بندر انزلي پذيرش از ميان داوطلب/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  18769 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سياهكل(ديلمان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سياهكل/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  18773 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت آستانه اشرفيه(بندر كياشهر -بومي آستانه اشرفيه  پذيرش از ميان داوطلبان/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18774 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بندرانزلي(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندر انزلي / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18775 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )1محل خدمت ناحيه (لشت نشاء  -كوچصفهان -سنگر -خشكبيجار -خمام -از ميان داوطلبان بومي رشتپذيرش / زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  18776 دبير زبان انگليسي تربيت 1  زن )محل خدمت خشكبجار(لشت نشاء  -كوچصفهان -سنگر -خشكبيجار -خمام -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رشت/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
  18777 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن  )محل خدمت بروجرد(اشترينان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجرد/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18778 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )1آباد ناحيه  محل خدمت خرم(زاغه  -پاپي -چغلوندي -ادآب پذيرش از ميان داوطلبان بومي خرم/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18779 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت كوهدشت(طرهان  -كوهناني -طرح گنبد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كوهدشت / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

  18780 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بروجرد(اشترينان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بروجرد/ مپرديس شهيد مدرس ايال
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  18781 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2آباد ناحيه  محل خدمت خرم(زاغه  -پاپي -چغلوندي -آباد يان داوطلبان بومي خرمپذيرش از م/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  18782 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دلفان(كاكاوند  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي دلفان / پرديس شهيد مدرس ايالم
  18783 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كوهدشت(طرهان  -كوهناني -طرح گنبد  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي كوهدشت  /پرديس شهيد مدرس ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
  18800 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )انمحل خدمت الريج(بلده -محمودآباد-چمستان -الريجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18802 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت چمستان(فريدونكنار -چمستان-محمودآباد -الريجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18803 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فريدونكنار(فريدونكنار -چمستان-مودآبادمح -الريجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18801 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )آباد محل خدمت محمود(فريدونكنار -چمستان-محمودآباد -الريجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس شهيد رجايي قزوين

  18804 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت بابلسر(بهنمير -بندپي غربي-بندپي شرقي-بابلسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ وينپرديس شهيد رجايي قز
  18805 دبير زبان انگليسيتربيت  2  مرد )محل خدمت بندپي شرقي(بهنمير -بندپي غربي-بندپي شرقي-بابلسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18806 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت بندپي غربي(بهنمير -بندپي غربي-بندپي شرقي-بابلسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18807 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت بهنمير(بهنمير -ي غربيبندپ-بندپي شرقي-بابلسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18808 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت تنكابن(آباد  عباس-رامسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي تنكابن/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18809 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت رامسر(آباد  عباس-رامسر-نپذيرش از ميان داوطلبان بومي تنكاب/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18811 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت دودانگه(مياندرود -2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه / پرديس شهيد رجايي قزوين
  18798 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت چالوس(نوشهر -نور-چالوس-كالردشت-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ نپرديس شهيد رجايي قزوي

  18796 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كجور(نوشهر -نور-چالوس-كالردشت-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18799 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نوشهر(نوشهر -نور-چالوس-كالردشت-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ يد رجايي قزوينپرديس شه

  18797 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت كالردشت(نوشهر -چالوس-كالردشت-پذيرش از ميان داوطلبان بومي كجور/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18792 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت جويبار(سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18793 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )خدمت سواد كوهمحل (سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18794 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سوادكوه شمالي(سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  18795 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت سيمرغ(سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار-بومي قائمشهر پذيرش از ميان داوطلبان/ پرديس شهيد رجايي قزوين
محـل خـدمت(نكـا  -ميانـدرود -بهشـهر -2سـاري ناحيـه   -1ساري ناحيـه  -چهاردانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي دودانگه / پرديس شهيد رجايي قزوين

  18810 ر زبان انگليسيتربيت دبي 2  مرد )چهاردانگه
  18790 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت نكاء(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  18788 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت گلوگاه(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ري ناحيه سا-1پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساري ناحيه / پرديس شهيد چمران تهران
  18791 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قائم شهر(سيمرغ -سوادكوه شمالي-سوادكوه -جويبار-پذيرش از ميان داوطلبان بومي قائمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران

محل خـدمت(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ چمران تهرانپرديس شهيد 
  18785 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )1ناحيه 

محل خـدمت(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2احيه ساري ن-1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  18786 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2ناحيه 

محل خـدمت(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -دودانگه-پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  18789 ليسيتربيت دبير زبان انگ 1  مرد )مياندرود

  18787 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بهشهر(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  18784 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بلده( الريجان-چمستان-بلده -پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس شهيد چمران تهران

  18814 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بهشهر(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -پذيرش از ميان داوطلبان بومي چهاردانگه/ پرديس نسيبه تهران
  18815 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت نكاء(نكا -مياندرود-گلوگاه-بهشهر-2ساري ناحيه -1ساري ناحيه -ن بومي چهاردانگهپذيرش از ميان داوطلبا/ پرديس نسيبه تهران
  18813 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بهنمير(بهنمير -بندپي غربي-بندپي شرقي-بابلسر-پذيرش از ميان داوطلبان بومي بابل/ پرديس نسيبه تهران
  18812 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت فريدونكنار(فريدونكنار -چمستان-محمودآباد -الريجان-پذيرش از ميان داوطلبان بومي آمل/ پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
  18828 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت سربند(اك پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سربند،خنداب،ار/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18827 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد ))سربند(محل خدمت شازند(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سربند،خنداب،اراك،خمين / پرديس شهيد باهنر اراك
  18829 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خنداب(بند،خنداب،اراك،كميجان پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سر/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18825 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اشتيان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي فراهان،آشتيان،تفرش،اراك / پرديس شهيد باهنر اراك
  18824 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت تفرش(فراهان،آشتيان،تفرش،اراك  پذيرش از ميان داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18826 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فراهان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي فراهان،آشتيان،تفرش،اراك / پرديس شهيد باهنر اراك
  18823 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت محالت(مي خمين ،دليجان،محالت،اراك پذيرش از ميان داوطلبان بو/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18819 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت زرنديه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران / پرديس شهيد باهنر اراك
  18820 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت ساوه(ي ساوه ،زرنديه،نوبران پذيرش از ميان داوطلبان بوم/ پرديس شهيد باهنر اراك
  18822 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت دليجان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خمين ،دليجان،محالت / پرديس شهيد باهنر اراك
  18821 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خمين(،دليجان،محالت،اراك پذيرش از ميان داوطلبان بومي خمين / پرديس شهيد باهنر اراك

  18817 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت خمين(پذيرش از ميان داوطلبان بومي خمين ،دليجان،محالت،اراك / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18816 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت ساوه(وطلبان بومي ساوه ،زرنديه،نوبران پذيرش از ميان دا/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18818 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سربند(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شازند،سربند،خنداب،اراك / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
  18837 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت هرمز(هرمز  -شهاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / ديس خواجه نصير الدين طوسي كرمانپر

  18839 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سندرك(سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميناب / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18838 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت ميناب(سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميناب / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18830 ر زبان انگليسيتربيت دبي 2  مرد )محل خدمت بشاگرد(سندرك -ميناب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بشاگرد / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18831 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت فين(فين  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرعباس / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18832 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بندرلنگه(خمير  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بندرلنگه / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18834 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت جاسك(ميناب -سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جاسك / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18835 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )رودخانه محل خدمت(رودان  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي رودخانه / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18833 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سيريك(ميناب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي سيريك / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  18836 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت شهاب(مز هر -شهاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  18840 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت بشاگرد(سندرك -ميناب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بشاگرد / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18843 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت ميناب(ك سندر -پذيرش از ميان داوطلبان بومي ميناب / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18842 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت شهاب(هرمز  -شهاب  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي قشم / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18841 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت جاسك( ميناب-سندرك  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي جاسك / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
  18850 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد  )محل خدمت جوكار(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش جوكار / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18851 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت خزل(بخش زرين دشت  -خش خزل پذيرش از ميان داوطلبان بومي ب/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  18853 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )2ناحيه  -محل خدمت همدان (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / پرديس شهيد مقصودي همدان
  18849 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت سردرود(بخش مركزي  -ي بخش سردرود پذيرش از ميان داوطلبان بوم/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  18852 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت قهاوند شرا(پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش شراء / پرديس شهيد مقصودي همدان

  18845 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سامن(بومي بخش سامن پذيرش از ميان داوطلبان / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18844 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت سردرود(بخش مركزي  -پذيرش از ميان داوطلبان بومي بخش سردرود / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18846 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت قهاوند شرا(ن بومي بخش شراء پذيرش از ميان داوطلبا/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18847 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )1ناحيه  -محل خدمت همدان (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان همدان / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  18848 تربيت دبير زبان انگليسي 2  زن )2ناحيه  -محل خدمت همدان (داوطلبان بومي شهرستان همدان  پذيرش از ميان/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
  18855 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد  )محل خدمت اردكان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اردكان، ميبد، بفروئيه / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18856 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت اشكذر(آباد، ندوشن  پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اشكذر،ميبد، زارچ، صدر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  18857 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )افقمحل خدمت ب(آباد، ندوشن  پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اشكذر،ميبد، زارچ، صدر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  18858 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت بهاباد(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان بافق، بهاباد / پرديس شهيد رجايي سمنان



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   34 صفحه    )شبانه(دوره نوبت دوم هاي تحصيلي  رشته
  

 زديمخصوص داوطلبان بومي استان ادامه 

جنس   توضيحات/ نام پرديس محل تحصيل 
  پذيرش

ظرفيت 
نيمسال اول  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

  18854 تربيت دبير زبان انگليسي 3  مرد )محل خدمت ابركوه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ابركوه ،نير، گاريزات / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18859 تربيت دبير زبان انگليسي 1  ردم )محل خدمت نير(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان تفت ، يزد / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18860 تربيت دبير زبان انگليسي 1  مرد )محل خدمت مهريز(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان مهريز ، هرات ، مروست / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18861 تربيت دبير زبان انگليسي 2  مرد )محل خدمت ميبد(آباد  پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ميبد، اردكان، احمد/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  18862 تربيت دبير زبان انگليسي 5  مرد )1محل خدمت ناحيه (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / پرديس شهيد رجايي سمنان
  18863 تربيت دبير زبان انگليسي 7  مرد )2محل خدمت ناحيه(تفت، مهريز، اشكذر پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، / پرديس شهيد رجايي سمنان

  18868 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )1محل خدمت ناحيه (پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18869 تربيت دبير زبان انگليسي 3  زن )2محل خدمت ناحيه(داوطلبان بومي شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر  پذيرش از ميان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18867 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت مهريز(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان مهريز ، هرات ، مروست / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18864 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت ابركوه(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان ابركوه ،نير، گاريزات / ژاد مشهدن پرديس شهيد هاشمي
  18865 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت اردكان(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان اردكان، ميبد، بفروئيه / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  18866 تربيت دبير زبان انگليسي 1  زن )محل خدمت تفت(پذيرش از ميان داوطلبان بومي شهرستان تفت ، يزد / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي

  به تفكيك محل تحصيل )شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته
  :تذكر ات خيلي مهم

از شرايط و ضوابط اختصاصي هر مؤسسه مندرج در  )شبانه(نوبت دوم   دورههاي تحصيلي  اوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشتهد -1
  .مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند )شبانه(و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در دوره نوبت دوم  ها پيوست

اقـدام بـه پـذيرش     1393اسـري سـال   كه در آزمون سر )شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -2
 )شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتنمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  دانشجو مي

ـ / گردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند معذور مي جـدبطور  ود را شهر محل سكونت خ
  .انتخاب نمايند

 دانشگاه اراك

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد   10 -   18106 زبان وادبيات انگليسي

زن مرد - 10   18107 مترجمي زبان انگليسي
 دانشگاه اروميه

زن مرد   4 -   18108 يزبان وادبيات انگليس
 تهران - ) س(دانشگاه الزهرا

زن -   - 3 زبان روسي 18109  
زن - - 5   18110 زبان وادبيات انگليسي

 دانشگاه ايالم

زن مرد   - 10   18111 زبان وادبيات انگليسي
 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زن مرد   - 20 ادبي   18112  زبان فرانسه
زن مرد - 15   18113 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه بيرجند

زن مرد   - 20   18114 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 20   18115 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه تبريز

زن مرد   - 16 ادبي   18116  زبان فرانسه
زن مرد - 12   18117 زبان وادبيات انگليسي

 دانشگاه جهرم

زن مرد   40 -   18118 مترجمي زبان انگليسي
 سبزوار - گاه حكيم سبزواري دانش

زن مرد   - 25 ادبي   18119  زبان فرانسه
زن مرد - 20   18120 زبان وادبيات انگليسي

 بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

زن مرد   - 10   18121 زبان وادبيات انگليسي
 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

زن مرد   - 35   18122 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه زابل

زن مرد   - 25   18123 آموزش زبان انگليسي
زن مرد 25 -   18124 مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه زنجان

زن مرد   - 7   18125 مترجمي زبان انگليسي
 كازرون - دانشگاه سلمان فارسي 

زن  مرد   - 10   18126 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه سمنان

زن مرد   - 20   18127 زبان وادبيات انگليسي
 دانشگاه شهركرد

زن مرد   - 3   18128 مترجمي زبان انگليسي
 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

زن مرد   - 16   18129 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 16   18130 مترجمي زبان انگليسي

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

زن مرد   - 8 ادبي   18131  زبان فرانسه
زن مرد 15 -   18132 نگليسيزبان وادبيات ا
زن مرد 15 -   18133 مترجمي زبان انگليسي

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
زن  مرد  محل تحصيل پرديس تبريز مي باشد - 60   18134 زبان وادبيات انگليسي

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

  13 13 - 26 زبان روسي 18135  
13 13 - 26 مترجمي   18136  زبان فرانسه
25 25 - 50   18137 زبان وادبيات انگليسي
13 13 - 26   18138 زبان وادبيات تركي استانبولي
15 15 - 30   18139 زبان وادبيات اسپانيايي
13 13 - 26   18140 مترجمي زبان انگليسي



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   35 صفحه    نور حضوري و دانشگاه پيام هاي تحصيلي نيمه رشته
  

  دانشگاه فردوسي مشهد
 توضيحات

ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  هعنوان رشت عنوان گرايش
زن مرد  محل دوم اول

زن مرد   - 10 زبان روسي 18141  
زن مرد - 10 مترجمي   18143  زبان فرانسه
زن مرد - 15 ادبي   18142  زبان فرانسه
زن مرد - 20   18144 زبان وادبيات انگليسي

 دانشگاه كاشان

زن مرد   - 9   18145 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 25   18146 مي زبان انگليسيمترج

 گرگان - دانشگاه گلستان 

زن مرد   - 10   18147 زبان وادبيات انگليسي
 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي

  20 10 30 -   18148 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه مراغه

زن مرد   - 10   18149 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه مالير

زن مرد   - 10   18150 سيزبان وادبيات انگلي
 دانشگاه نيشابور

زن مرد   - 40   18151 زبان وادبيات انگليسي
 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

زن مرد   - 15   18152 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 15   18153 مترجمي زبان انگليسي

 رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر

زن مرد   - 30   18154 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 30   18155 مترجمي زبان انگليسي

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

زن مرد   - 8   18156 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه ياسوج

  27 28 - 55   18157 آموزش زبان انگليسي
 دانشگاه يزد

زن مرد   - 10   18158 زبان وادبيات انگليسي
 مجتمع آموزش عالي بم

زن مرد   - 40   18159 ليسيمترجمي زبان انگ
 مجتمع آموزش عالي گناباد

  5 5 - 10   18160 زبان وادبيات انگليسي

 حضوري دانشگاه غيرانتفاعي مفيد ـ قم نيمههاي  رشته تحصيلي دوره

هاي  رشتهز شرايط و ضوابط اغيرانتفاعي مفيد قم، دانشگاه نيمه حضوري مترجمي زبان انگليسي تحصيلي   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم
  .دفترچه راهنما مطلع گردندهاي اين  و شرايط و ضوابط دانشگاه در بخش پيوستمندرج در فصل اول نيمه حضوري 

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
زن مرد   - 200   18161 مترجمي زبان انگليسي

 نور هاي دانشگاه پيام هاي تحصيلي دوره رشته

  .نور از شرايط و ضوابط مندرج در فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند هاي تحصيلي دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم
 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 50   18250 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18251 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 50   18252 گليسيمترجمي زبان ان

 مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 50   18253 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18254 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دولت آباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18256 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18257 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18258 مترجمي زبان انگليسي

 واحد خوراسگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18255 مترجمي زبان انگليسي

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز
زن  مرد - 50   18280 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز
زن  مرد - 45   18281 مترجمي زبان انگليسي

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50   18259 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18260 مترجمي زبان انگليسي

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50   18262 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50   18265 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18266 مترجمي زبان انگليسي

 واحد رباط كريم - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  ردم - 50   18261 *مترجمي زبان انگليسي 

 محل تشكيل كالس پرند* 

  واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 اول دوم زن مرد  محل

  18263 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد
 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 

  18264 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد
 مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

  18267 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18268 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
  18269 سيزبان وادبيات انگلي 45 - زن  مرد
  18270 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  18271 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18272 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18273 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
  18274 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم 
  18275 *مترجمي زبان انگليسي  50 - زن  مرد

 )2 ساختمان شماره(و برادران ) پرديسان( خواهرانمحل تحصيل * 
  رمانمركز ك - دانشگاه پيام نور استان كرمان 

  18276 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

  18277 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز رشت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 

  18278 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد
  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

  18279 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  ردم
         
         



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )آزمون و سوابق تحصيلي ههاي تحصيلي با اعمال نمر رشته(بخش اول   36 صفحه    هاي تحصيلي مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي رشته
غيرانتفاعي از شرايط و  –هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم

مچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسـات منـدرج در   و ه ها پيوستضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در 
  .فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند

 مشهد -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
نز  -  محل تحصيل پرديس خواهران رضوان - 50   18162 مترجمي زبان انگليسي

 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

زن مرد   - 60   18163 مترجمي زبان انگليسي
 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

زن  مرد  شرايط عمومي در انتهاي دفترچه - 60   18164 مترجمي زبان انگليسي
 دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد

-  مرد  ندمحل تحصيل دماو - 40   18165 مترجمي زبان انگليسي
زن  - محل تحصيل تهران - 40   18166 مترجمي زبان انگليسي

 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز

زن مرد   - 60   18167 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18168 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 60   18169 مترجمي زبان انگليسي

 يزد-)ع(رانتفاعي امام جوادموسسه غي

زن مرد   - 60   18170 آموزش زبان انگليسي
 مشهد-موسسه غيرانتفاعي بينالود

زن مرد   - 60   18171 مترجمي زبان انگليسي
 مشهد- موسسه غيرانتفاعي تابران 

زن مرد   - 60   18172 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18173 مترجمي زبان انگليسي

 خوزستان- رانتفاعي جهاد دانشگاهيموسسه غي

زن مرد   - 60   18174 مترجمي زبان انگليسي
 گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني

زن  مرد  آموزش زبان انگليسي - 60   18175 آموزش زبان انگليسي
 محمودآباد- موسسه غيرانتفاعي خزر

زن مرد   - 60   18176 آموزش زبان انگليسي
 مشهد-امموسسه غيرانتفاعي خي

زن مرد   - 60   18177 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 60   18178 مترجمي زبان انگليسي

 شيراز-موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر

زن مرد   - 60   18179 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 60   18180 مترجمي زبان انگليسي

 قزوين- موسسه غيرانتفاعي سهروردي
زن  مرد  ليسيآموزش زبان انگ - 60   18181 آموزش زبان انگليسي

 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 

زن مرد   - 60   18182 مترجمي زبان انگليسي
 قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي فروردين

زن مرد   - 60   18183 آموزش زبان انگليسي
 موسسه غيرانتفاعي كار

زن  مرد  محل تحصيل واحد قزوين - 60   18184 بان انگليسيمترجمي ز
 آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا

زن مرد   - 60   18185 مترجمي زبان انگليسي
  
  
  



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم   37 صفحه    هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته
  

  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشتهبخش دوم ـ 
  شود كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي

  ) هاي خارجي زبان( 5در گروه آزمايشي  و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعينور  هاي دانشگاه پيام هاي مختلف تحصيلي دوره رشته: شامل
مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه اولـين    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده 

ظرفيـت  % 60ها، پذيرش براي حـدود   اي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجر 6/9/92جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
نـور و مؤسسـات    هاي دانشگاه پيام لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه

هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمـال   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) عدل كتبي ديپلمم(آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي 
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود سوابق تحصيلي صورت مي

تحصـيلي  ال در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانتشجوياني كه در اين كدرشته
  نور به تفكيك محل تحصيل هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته

نور از ضوابط دانشگاه پيام نور مندرج در فصـل اول ايـن    هاي تحصيلي دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم
  .راهنما مطلع گردند دفترچه

 مركز بناب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18285 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شبستر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18287 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18288 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مراغه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18289 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مرند - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18290 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ميانه - اه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگ
زن  مرد - 45   18291 زبان وادبيات انگليسي

 واحد آذرشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18282 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18283 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اهر - ي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرق
زن  مرد - 45   18284 زبان وادبيات انگليسي

 واحد خسروشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زن  مرد - 45   18286 زبان وادبيات انگليسي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 50   18292 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بوكان -ر استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نو
زن  مرد - 45   18294 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18296 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18299 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18300 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18301 مترجمي زبان انگليسي

 واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18293 زبان انگليسي مترجمي

 واحد سردشت -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18298 مترجمي زبان انگليسي

 واحد فيرورق -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18297 زبان وادبيات انگليسي

 االدينواحد قره ضي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 45   18295 مترجمي زبان انگليسي

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 50   18303 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18304 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18305 مترجمي زبان انگليسي

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18306 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18302 مترجمي زبان انگليسي

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 45   18307 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18308 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تيران - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18310 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دولت آباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18309 زبان وادبيات انگليسي

 مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18311 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18312 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 45   18314 مترجمي زبان انگليسي

 واحد علويجه - اه پيام نور استان اصفهان دانشگ

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18317 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
  18313 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد مباركه - ام نور استان اصفهان دانشگاه پي
  18315 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18316 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز
  18490 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز
  18491 ترجمي زبان انگليسيم 45 - زن  مرد

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  18318 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
  18319 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18323 بان انگليسيمترجمي ز 45 - زن  مرد
  18324 *مترجمي زبان انگليسي  45 - زن مرد

 اجراي رشته سعدآبادو محل تحصيل * 
  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

  18320 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18321 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 ن المللي عسلويهمركز بي -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18326 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18325 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
  18327 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد جم -ر دانشگاه پيام نور استان بوشه
  18322 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18331 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18328 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18329 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
  18330 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  -

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18334 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18336 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18337 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18332 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18335 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18338 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18333 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 نواحد لردگا - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  18339 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18346 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18340 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18341 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18342 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
  18343 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم   38 صفحه    هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته
  

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش مسالني

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18344 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18345 مترجمي زبان انگليسي

 مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18348 *مترجمي زبان انگليسي 

 رشته دولت آباد زاوهاجراي و محل تحصيل * 
  مركز سبزوار - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

زن  مرد - 45   18351 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18352 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18354 زبان وادبيات انگليسي

 مركز كاشمر - استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
زن  مرد - 45   18355 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18356 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18357 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18358 مترجمي زبان انگليسي

 مركز نيشابور - نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
زن  مرد - 45   18359 زبان وادبيات انگليسي

 واحد تربت جام - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18347 مترجمي زبان انگليسي

 نقاب-واحد جوين  - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18349 مترجمي زبان انگليسي

 واحد چناران - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18350 مترجمي زبان انگليسي

 واحد سرخس - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 45   18353 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بجنورد - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 50   18360 ت انگليسيزبان وادبيا
مرد زن - 50   18361 مترجمي زبان انگليسي

 واحد جاجرم - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 45   18362 مترجمي زبان انگليسي

 واحد گرمه - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زن  مرد - 45   18363 زبان وادبيات انگليسي

 مركز آبادان -ن خوزستان دانشگاه پيام نور استا
زن  مرد - 45   18364 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18370 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18371 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18372 زبان انگليسيمترجمي 

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18373 زبان وادبيات انگليسي

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18374 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18375 زبان انگليسيمترجمي 

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18369 مترجمي زبان انگليسي

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18365 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18366 بان انگليسيمترجمي ز

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18367 زبان وادبيات انگليسي

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18376 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18368 يات انگليسيزبان وادب

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 45   18377 زبان وادبيات انگليسي

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18378 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18379 مترجمي زبان انگليسي

 مركز زنجان -  دانشگاه پيام نور استان زنجان
زن  مرد - 50   18383 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18384 مترجمي زبان انگليسي

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18380 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18381 مترجمي زبان انگليسي

 مدرهواحد خر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زن  مرد - 45   18382 مترجمي زبان انگليسي

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 45   18385 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18386 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 50   18387 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18388 مترجمي زبان انگليسي

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زن  مرد - 45   18389 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18390 مترجمي زبان انگليسي

  

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18392 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
  18391 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  18393 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز چابهار - نشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان دا
  18394 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
  18395 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18396 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 واحد نيك شهر - ان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيست
  18397 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18412 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18413 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18399 گليسيمترجمي زبان ان 45 - زن  مرد

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18405 زبان وادبيات انگليسي 40 - زن  مرد
  18406 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18402 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 رمركز صفاشه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18400 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18407 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18408 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  18411 *مترجمي زبان انگليسي  45 - زن  مرد

 خشت ل و اجراي رشتهتحصيمحل * 
  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18416 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18417 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18398 دبيات انگليسيزبان وا 45 - زن  مرد
 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18401 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18404 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18403 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18409 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18414 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18415 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

  18410 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

  18419 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

  18420 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد شال - گاه پيام نور استان قزوين دانش

  18418 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 واحد سلفچگان - دانشگاه پيام نور استان قم 

  18421 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد
 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

  18424 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18425 ترجمي زبان انگليسيم 50 - زن مرد

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18427 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18428 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18422 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18423 بان انگليسيمترجمي ز 45 - زن مرد

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
  18426 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز جيرفت - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18429 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18431 ن انگليسيمترجمي زبا 45 - زن  مرد

 مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18434 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد راين - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18433 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد شهر بابك - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18432 سيمترجمي زبان انگلي 45 - زن  مرد

 واحد كشكوييه - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
  18430 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن  مرد



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )اً با اعمال سوابق تحصيليهاي تحصيلي صرف رشته(بخش دوم   39 صفحه    هاي تحصيلي مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

 مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 45   18435 انگليسي مترجمي زبان

 مركز جوانرود - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18437 مترجمي زبان انگليسي

 مركز سنقر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18438 مترجمي زبان انگليسي

 واحد پاوه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18436 انگليسي زبان وادبيات

 واحد كنگاور - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زن  مرد - 45   18439 مترجمي زبان انگليسي

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد
زن  مرد - 50   18440 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 50   18441 مترجمي زبان انگليسي

 واحد دهدشت -استان كهگيلويه و بوير احمددانشگاه پيام نور 
زن  مرد - 45   18442 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18444 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18445 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
نز  مرد - 50   18447 مترجمي زبان انگليسي

 مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18448 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آزاد شهر -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18443 مترجمي زبان انگليسي

 واحد كالله -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زن  مرد - 45   18446 مترجمي زبان انگليسي

 مركز رودسر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زن  مرد - 45   18450 مترجمي زبان انگليسي

 واحد آستارا - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زن  مرد - 45   18449 مترجمي زبان انگليسي

 مركز الشتر - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18456 زبان وادبيات انگليسي

 مركز بروجرد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18452 مترجمي زبان انگليسي

 مركز خرم اباد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18453 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18454 مترجمي زبان انگليسي

 واحد ازنا - استان لرستان  دانشگاه پيام نور
زن  مرد - 45   18451 مترجمي زبان انگليسي

 واحد دورود - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18455 مترجمي زبان انگليسي

 واحد كوهدشت - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زن  مرد - 45   18457 مترجمي زبان انگليسي

 مركز آمل - مازندران دانشگاه پيام نور استان 
زن  مرد - 45   18460 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زن  مرد - 45   18461 زبان وادبيات انگليسي
مرد زن - 45   18462 مترجمي زبان انگليسي

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زن  مرد - 45   18465 نگليسيمترجمي زبان ا

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
  18466 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18467 گليسيمترجمي زبان ان 45 - زن  مرد

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18468 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18469 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18470 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بهنمير - ران دانشگاه پيام نور استان مازند
  18463 مترجمي خبرزبان انگليسي 45 - زن  مرد
  18464 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  18458 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18459 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 واحد نكا - ن دانشگاه پيام نور استان مازندرا
  18471 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  18472 زبان وادبيات انگليسي 50 - زن  مرد
  18473 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  18474 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18475 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18476 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد
  18477 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن مرد

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18479 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18478 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18482 زبان وادبيات انگليسي 45 - زن  مرد

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18480 ليسيمترجمي زبان انگ 45 - زن  مرد

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
  18481 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  18483 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  18484 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18485 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18486 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  18487 مترجمي زبان انگليسي 45 - زن  مرد

 * مركز يزد -نشگاه پيام نور استان يزد دا
  18488 زبان وادبيات انگليسي  50 - زن  مرد
  18489 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن مرد

 باشد محل تحصيل خواهران پرديس شاهديه و محل تحصيل برادران پرديس واليت مي* 
   

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته
غيرانتفاعي از شرايط و  –هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته: ذكر خيلي مهمت

ها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مؤسسـات منـدرج در    ضوابط مؤسسات ذيربط مندرج در پيوست
  .فصل اول اين دفترچه راهنما مطلع گردند
 مشهد -) ع(انتفاعي امام رضادانشگاه غير

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
- مرد   - 60   18187 آموزش زبان انگليسي
زن  - محل تحصيل پرديس خواهران رضوان - 50   18186 آموزش زبان انگليسي

- مرد - 60   18188 يمترجمي زبان انگليس
 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

زن مرد   - 60   18189 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18190 زبان وادبيات انگليسي

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
زن  مرد  محل تحصيل يزد - 60   18191 آموزش زبان انگليسي

 بابل -  دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران

زن مرد   - 60   18192 آموزش زبان انگليسي
 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

زن مرد   - 60   18193 مترجمي زبان انگليسي
 اروميه - موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان

زن مرد   - 60   18194 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18195 مترجمي زبان انگليسي

 ساري - انتفاعي اديب مازندرانموسسه غير

زن مرد   - 60   18196 مترجمي زبان انگليسي
زن مرد - 100   18197 كارداني مترجمي زبان انگليسي



 هاي خارجي ن زباهاي تحصيلي گروه آزمايشي  جداول رشتهتوضيحات و          وم                                                            سفصل 

  )اً با اعمال سوابق تحصيليهاي تحصيلي صرف رشته(بخش دوم   40 صفحه    هاي تحصيلي مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

 دماوند-موسسه غيرانتفاعي ارشاد

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال  جنس پذيرش   كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

زن مرد  محل دوم اول
-  مرد  دمحل تحصيل دماون - 40   18198 آموزش زبان انگليسي
زن  - محل تحصيل تهران - 40   18199 آموزش زبان انگليسي
زن  - محل تحصيل تهران - 40   18200 زبان وادبيات انگليسي
-  مرد محل تحصيل دماوند - 40   18201 زبان وادبيات انگليسي

 قزوين-موسسه غيرانتفاعي البرز

زن مرد   - 60   18202 مترجمي زبان انگليسيكارداني 
 يزد-)ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد

زن مرد   - 60   18203 مترجمي زبان الماني
 فوالدشهراصفهان - موسسه غيرانتفاعي امين

زن مرد   - 60   18204 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18205 مترجمي زبان انگليسي

 رچابها -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 

زن مرد   - 50   18206 كارداني مترجمي زبان انگليسي
 مشهد- موسسه غيرانتفاعي تابران 

زن مرد   - 100   18207 كارداني آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 100   18208 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور

زن مرد   - 60   18209 مترجمي زبان انگليسي
 غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه موسسه

زن  مرد   - 60   18210 آموزش زبان انگليسي
زن  مرد  - 100   18211 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي

زن مرد   - 60   18212 زبان وادبيات انگليسي
 خوزستان- موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي

زن مرد   - 60   18213 زبان وادبيات انگليسي
 شيراز- موسسه غيرانتفاعي حافظ

زن مرد   - 60   18214 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 100   18215 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 

زن -   - 100   18216 كارداني آموزش زبان انگليسي
 آبادمحمود- موسسه غيرانتفاعي خزر

زن مرد   - 60   18217 زبان وادبيات انگليسي
زن مرد - 60   18218 مترجمي زبان انگليسي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي دانشوران

زن مرد   - 60   18219 مترجمي زبان انگليسي
زن مرد - 100   18220 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي

زن مرد   - 60   18221 مترجمي زبان انگليسي
 رامسر - موسسه غيرانتفاعي رحمان

زن مرد   - 60   18222 مترجمي زبان انگليسي
 شيراز-موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر

زن مرد   - 60   18223 آموزش زبان انگليسي
زن  مرد  - 100   18224 كارداني مترجمي زبان انگليسي

 ساري - موسسه غيرانتفاعي سنا

زن مرد   - 100   18225 كارداني آموزش زبان انگليسي
 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان

زن  مرد  كارداني آموزش زبان انگليسي - 100   18226 كارداني زبان وادبيات انگليسي
 اصفهان- موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني 

زن مرد   - 60   18227 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18228 زبان وادبيات انگليسي

 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 

زن مرد   - 60   18229 آموزش زبان انگليسي
زن مرد - 60   18230 زبان وادبيات انگليسي

 اصفهان-موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

زن مرد   - 60   18231 زبان وادبيات انگليسي
 قم-موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر

- دمر   - 60   18232 مترجمي زبان انگليسي
 زنجان- موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 

زن مرد   - 60   18233 مترجمي زبان انگليسي
 اصفهان-خميني شهر- موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 

زن -   - 60   18234 مترجمي زبان انگليسي
 موسسه غيرانتفاعي كرمان

زن مرد   - 60   18235 انگليسيآموزش زبان 
زن مرد - 60   18236 مترجمي زبان انگليسي

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي مهد علم

زن -   - 60   18237 آموزش زبان انگليسي
 تبريز- )ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم

زن مرد   - 60   18238 مترجمي زبان انگليسي
 اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين

زن  مرد   - 60 يزبان آلمان 18239  
 

  



 ها پيوست

 شرايط و ضوابط دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي41 صفحه ها پيوست
 

  
  
  
  
  :ءكارايي اعضا) 1
اي  اندازي پايگاه امكانات رايانه ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه)س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه  -

هـاي مـذكور را در اولويـت     هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي ،اند نموده) روشندل(دانشجويان نابينا ويژه 
  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند انتخاب رشته

   

 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1-1
 .برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  و دستگاه  ، جهاز هاضمه خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  ذيل آمده  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه

 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي رشتهيا   رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و   سالم  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم به   از كارآيي  كه  ، به نحوي جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك
  حوينه جزيي ب  پا با نقص و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به   جزيي با نقص   چشم يك 

 . است  قبول  غيرقابل  دو گوش  كامل  ناشنوايي  الكن  قبول  قابل  در شنوايي برخوردار باشد، نقص   الزم  كه از تحرك

،  ، نقاشـي  دسـتي  ، صـنايع   صـنعتي  ، طراحـي   ، عكاسي تصويري  ارتباط
 معلـم   فنـي  ، كـاردان   آثـار تـاريخي    و مرمـت   و لبـاس   پارچـه   طراحي

 .گرافيك 
. شناسي مردم و شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش . است  ضروري  بدن  كامل  سالمت

 معلوليـت   باشد ايـن   داشته  جسمي  معلوليت  داوطلب  كه  ، در صورتي است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
    .يموسيقي جهان  ، نوازندگي موسيقي ايراني  نوازندگي .باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع 

  

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-1
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و  تكلـم  قدرت ،شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به
 .است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  نوشتن دارند، 

  ،انگليسـي   زبان ، مترجمي  انگليسي  دبير زبان  ، تربيت انگليسي  و ادبيات  زبان
، ) مترجمي  و  ادبي هاي  گرايش( نسهفرا  زبان .، مترجمي زبان روسي روسي  زبان
 .اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  ، مترجمي آلماني  زبان

 .و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  و ادبيات  زبان .الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند
هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، تكلم و نوشـتن كـه موجـب     هاي مختلف زبان ورود به رشتهداوطلبان * 

  .اختالل در تحصيل زباني باشد، نداشته باشند
  
تربيـت  و دانشـگاه  ) مراكز تربيت معلم سابق(هاي دانشگاه فرهنگيان  هاي تحصيلي پرديس شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) 2

  :دبير شهيد رجايي ـ تهران
 .شد ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه

  :ويژه شاغلين رسمي و پيماني) الف
دريافـت فـرم معلـم مبنـي بـر موافقـت        -2). مشـروط بـه تـدوام اشـتغال در آمـوزش و پـرورش      (نـام در آزمـون    ي رسمي يـا پيمـاني آمـوزش و پـرورش در زمـان ثبـت      داشتن حكم كارگزين -1

تواننـد بـراي دريافـت فـرم معلـم       يداوطلبـان مـ  . (كتبي با ادامه تحصـيل شـاغلين رسـمي و پيمـاني از اداره آمـوزش و پـرورش محـل خـدمت براسـاس شـرايط منـدرج در دسـتورالعمل مربـوط             
لـذا در  . نـام در آزمـون اسـت    عـدم ارائـه فـرم معلـم توسـط محـل خـدمت بـه منزلـه نداشـتن شـرايط ثبـت            : تبصـره ). به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خـدمت خـود مراجعـه نماينـد    

عـدم اشـتغال بـه تحصـيل در هـر       -3. تلقـي خواهـد شـد    »كـان لـم يكـن   «و پذيرفتـه شـود قبـولي وي    در آزمـون شـركت نمـوده    ) فرم معلـم (صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي 
 -4. نـام، شـروع بـه تحصـيل و حـين تحصـيل       هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي و غيردولتـي در زمـان ثبـت         در دانشـگاه ) پيوسـته و يـا ناپيوسـته    اعـم از (هاي كـارداني و بـاالتر    يك از دوره

چنانچـه آمـار پذيرفتـه     -5 .باشـند  هـاي تحصـيلي ويـژه فرهنگيـان نمـي      مجـاز بـه انتخـاب رشـته    ) روزانه يا شبانه، دولتي يـا غيردولتـي، معـادل يـا غيرمعـادل     (رداني و باالتر دارندگان مدرك كا
تلقـي  » كـان لـم يكـن   «د قبـولي ايـن افـراد در آزمـون     بـراي تشـكيل كـالس نرسـ    ) نفـر  15حـداقل  (هاي مربـوط بـه ويـژه فرهنگيـان بـه حـد نصـاب الزم         شدگان در هر يك از كدرشته محل

انـد در بـين واحـدهاي تابعـه دانشـگاه فرهنگيـان بـراي تشـكيل كـالس در اختيـار سـازمان             هـاي پذيرفتـه شـده كـه بـه حدنصـاب نرسـيده        تغيير محـل تحصـيل در كـد رشـته     )تبصره. شود مي
هـاي تحصـيلي ويـژه شـاغلين رسـمي       شـته محـل تحصـيل پذيرفتـه شـدگان ر     -6. باشـد  بديهي است مسـئوليت انتخـاب كدرشـته محـل بـه عهـده داوطلـب مـي        . باشد مركزي دانشگاه مزبور مي

هــاي آزمايشــي، مخصــوص  هــاي تحصــيلي ويــژه فرهنگيــان در همــه گــروه كليــه رشــته -7. باشــد هــاي دانشــگاه فرهنگيــان مصــوب وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري مــي  و پيمــاني، پــرديس
مجــاز بــه انتخــاب ... التــدريس و آموزشــياران نهضــت ســوادآموزي قــراردادي، داوطلبــان آزاد و  ســاير داوطلبــان اعــم از معلمــان حــق. باشــد شــاغلين رســمي و پيمــاني آمــوزش و پــرورش مــي

عـالوه بـر شـرايط و     -8. تلقـي خواهـد شـد   » كـان لـم يكـن   «هـاي تحصـيلي مزبـور، قبـولي آنـان       هاي تحصيلي ويژه فرهنگيـان نبـوده و در صـورت انتخـاب و قبـولي در هـر يـك از رشـته         رشته
 -9. رعايــت شــرايط عمــومي و ســاير ضــوابط كلــي منــدرج در ايــن دفترچــه، كــه كليــه داوطلبــان ملــزم بــه رعايــت آن هســتند بــراي فرهنگيــان نيــز الزامــي اســت ضــوابط اختصاصــي مــذكور،

گـردد و   تحصـيل قبـولي وي لغـو مـي     نـام يـا   چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرسـت پذيرفتـه شـود و يـا متعاقـب آن مشـخص گـردد كـه شـرايط الزم را نداشـته اسـت در هـر مرحلـه از ثبـت              
بــا توجــه بــه قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، كاركنــان دولــت مجــاز بــه اســتفاده از مأموريــت آموزشــي   -10. هــاي ناشــي از آن خواهــد بــود حســب مــورد مكلــف بــه پرداخــت خســارت

پيمـاني   -سـقف سـابقه خـدمتي جهـت ادامـه تحصـيل فرهنگيـان رسـمي          -11. هنـد داد فرهنگيان محتـرم ضـمن انجـام خـدمت، خـارج از سـاعت اداري موظـف، ادامـه تحصـيل خوا         . باشند نمي
تواننـد در آزمـون شـركت نمـوده و در صـورت       شـوند، بـا در نظـر گـرفتن مـوارد ذيـل مـي        بازنشـته نمـي   93-94باشد؛ فلذا فرهنگياني كه تا شـروع نيمسـال اول سـال تحصـيلي      مالك عمل نمي

انـد چنانچـه در زمـان شـروع بـه تحصـيل، تعهـد آنـان بـه اتمـام نرسـيده باشـد ملـزم بـه                افرادي كـه قـبالً بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمتي سـپرده        ) 1ه تبصر. قبولي، ادامه تحصيل نمايند
باقيمانـده را جهـت ايفـاي تعهـد     بـر ايـن اسـاس افـراد مزبـور بايـد سـقف خـدمت قـانوني          . باشـند  مـي ) روزانـه، شـبانه و نيمـه حضـوري    (هـاي   دوره سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصـيل در 

فـاي تعهـد، در زمـان بازنشـتگي     دوره جديد نيز حتماً مورد لحاظ قرار بدهند؛ در غيـر اينصـورت مكلـف بـه پرداخـت خسـارت حسـب مـورد منـدرج در مـتن تعهـد محضـري بـه دليـل عـدم اي               
ـ         افرادي كه هيچ) 2تبصره . خواهند بود اينگونـه افـراد صـرفاً براسـاس قـانون مزبـور بـه دانشـگاه         . ابع قـانون آمـوزش رايگـان خواهنـد بـود     گونـه تعهـد خـدمتي بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد ت

شـاغلين رسـمي و پيمـاني مجـاز بـه انتخـاب        -12. باشـند  حضـوري نيـز تـابع شـرايط و ضـوابط مربـوط مـي        هـاي نيمـه   ضـمناً مشـمولين دوره  . محل تحصيل تعهد آموزش رايگـان خواهنـد سـپرد   
هـاي مربـوط    داوطلبـان آزاد در صـورت انتخـاب كدرشـته محـل      -13. باشـند  ربوط بـه كارشناسـي پيوسـته دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي نمـي           هاي م محل  كدرشته

شـاغلين رسـمي و پيمـاني     -14 .باشـد  مـي ليت ناشـي از عـدم رعايـت ضـوابط بـه عهـده داوطلـب        ئوپيمـاني تحـت هـر شـرايطي قبـولي آنـان لغـو خواهـد شـد و مسـ           –به ويژه فرهنگيان رسمي 
باشـند، الزم اسـت قبـل از انتخـاب رشـته اينترنتـي، نسـبت بـه پرداخـت مبلـغ            هـاي ويـژه فرهنگيـان مـي     آموزش و پـرورش مجـاز بـه انتخـاب رشـته، كـه متقاضـي شـركت در گـزينش رشـته          

  .بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايندهاي  ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) بيست و نه هزار( 000/29
  :ويژه داوطلبان آزاد) ب

ــاني و ارزش      ــا مب ــود، متناســب ب ــاز آموزشــي خ ــورد ني ــروي انســاني م ــت بخشــي از ني ــأمين و تربي ــراي ت ــرورش ب ــوزش و پ ــاز دوره  وزارت آم ــاي اســالمي و ني ــف تحصــيلي در   ه ــاي مختل ه
هـاي عمـومي و    داوطلبـان در صـورت احـراز صـالحيت    . پـذيرد  يـت دبيـر شـهيد رجـايي، از ميـان داوطلبـان واجـد شـرايط دانشـجو مـي          كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيـان و دانشـگاه ترب  

نش داوطلبـان متقاضـي شـركت در گـزي     .تواننـد پـس از انتخـاب رشـته ادامـه تحصـيل نماينـد        هـاي بعـدي آزمـون مـي     اختصاصي و سـاير شـرايط و ضـوابط منـدرج در ايـن دفترچـه و اطالعيـه       
هـاي   ريـال منحصـراً بصـورت الكترونيكـي، از طريـق كـارت      ) بيسـت و نـه هـزار   ( 000/29هاي مراكز تربيت معلـم، الزم اسـت قبـل از انتخـاب رشـته اينترنتـي، نسـبت بـه پرداخـت مبلـغ            رشته

  .بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند



 ها پيوست

 شرايط و ضوابط دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي42 صفحه ها پيوست
 

  :شرايط عمومي) ب -1
التــزام بــه قــانون اساســي جمهــوري  -3. ديــن مبــين اســالم يــا يكــي از اديــان شــناخته شــده در قــانون اساســي جمهــوري اســالمي ايــران  اعتقــاد بــه -2. تابعيــت جمهــوري اســالمي ايــران -1

خـدر، دخانيـات   عـدم اعتيـاد بـه مـواد م     -6. نداشـتن سـابقه محكوميـت جزائـي يـا كيفـري مـؤثر        -5. داشتن سالمت كامل روانـي، جسـماني و توانـايي انجـام وظـايف محولـه       -4. اسالمي ايران
 .ي دوم ي پيش دانشگاهي يا متوسطه داشتن گواهينامه پايان دوره -7. و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور

  :يشرايط اختصاص) ب -2
هـاي دولتـي و غيردولتـي     ازمانگونـه رابطـه اسـتخدامي يـا تعهـد خـدمت بـه نهادهـا و سـ          نداشـتن هـيچ   -2. و بـاالتر در زيرگـروه مربـوط در آزمـون سراسـري      6500كسب نمره علمي كل  -1
ســال تمــام در بــدو  22داشــتن حــداكثر ســن  -4). هــاي اول، دوم و ســوم پايــه(ي دوم  در دوره متوســطه 15داشــتن حــداقل معــدل كــل  -3). ي تحصــيل در دانشــگاه از آغــاز تــا پايــان دوره(

ـ       ) 1تبصـره  ). به بعد 1/7/1371(ورود به دانشگاه  كنـد، بنـابر    نـام مـي   اي اسـت كـه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودي ثبـت       ه منـدرجات اصـل شناسـنامه   محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه ب
انجـام  ) 2تبصـره  . نام در آزمـون، در تـاريخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آيـد قابـل قبـول نيسـت و در صـورت پذيرفتـه شـدن در آزمـون، قبـولي وي لغـو خواهـد شـد                   اين تغييراتي كه پس از ثبت

هـاي اعـالم شـده از     بـومي بـودن داوطلـب در هـر يـك از كدرشـته محـل        -5. شـود  ا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هـيچ شـرايطي بـه سـقف سـني داوطلـب افـزوده نمـي        خدمت سربازي و ي
محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي سـه       در صـورتي كـه   -5-1: هـا بـه شـرح ذيـل اسـت      هـاي تعيـين بـومي بـودن داوطلبـان در هـر يـك از كدرشـته محـل          مالك) 1تبصره . سوي آموزش و پرورش

دانشـگاهي و دو سـال آخـر دبيرسـتان بـراي داوطلبـان نظـام جديـد در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان باشـد،                سال آخر دوره متوسـطه بـراي داوطلبـان نظـام قـديم و محـل اخـذ مـدرك پـيش         
سـه سـال آخـر داوطلـب در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان نباشـد، بخـش، شـهر و             در صـورتي كـه محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي        -5-2. شـود  داوطلب بومي آن بخش، شهر و اسـتان تلقـي مـي   

انـد، اسـتان    داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را در خـارج از كشـور گذرانـده           -5-3. شـود  استان محل تولد داوطلب به عنوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومي وي در نظـر گرفتـه مـي       
انـد و همچنـين اسـتان تولـد ايشـان نيـز        داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل خـود را در خـارج از كشـور گذرانـده            -5-4. قـي خواهـد شـد   محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تل

اسـتان بـومي    در صـورت وجـود مجوزهـاي اسـتخدامي محـل بكـارگيري افـراد همـان بخـش، شـهر و           -6. خارج از كشور بوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيـل داوطلبـان شـهرتهران خواهـد بـود         
بـر ايـن اسـاس تغييـر سـهميه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه كـار و ايفـاي تعهـد،               . ي همـان اداره كـل اسـتان خواهـد بـود      داوطلب بوده و مسئوليت ساماندهي و بكارگيري نيز به عهده

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي      دوره روزانـه دانشـگاه   ياندانشـجو  -7 .باشـد  ممنـوع مـي  تحت هر شرايط اعـم از تأهـل، تجـرد، بعـد مسـافت، تكفـل، سرپرسـتي خـانواده، فـوت والـدين و غيـره            
نـام در آزمـون حـداكثر     هـاي مـورد نيـاز آمـوزش و پـرورش را انتخـاب نماينـد كـه قبـل از شـروع ثبـت            تواننـد رشـته   نماينـد در صـورتي مـي    كه با استفاده از قانون آموزش رايگان تحصيل مـي 

ـ دا انصـراف  28/9/1392تـا تـاريخ    در آزمــون  نـام  راهنمـاي ثبـت  ) 1(م خـود را بـه محـل تحصـيل اعـالم نمـوده و فـرم انصــراف قطعـي از تحصـيل، مطـابق فـرم منـدرج در دفترچـه شـماره               ئ
تــن و روان و شــرايط برخــورداري از ســالمت كامــل  -8. باشــد غيــر ايــن صــورت مجــاز نمــي از دانشــگاه و مؤسســه آمــوزش عــالي ذيــربط دريافــت نمــوده باشــد، در  1393سراســري ســال 

توانـايي در رعايــت  : (توانـايي گفتـاري   -8-1: هـا و معيارهـاي زيــر   مناسـب جسـماني بـراي حسـن انجــام وظيفـه معلمـي، بـا تأييـد پزشــك معتمـد واجـد شـرايط آمـوزش و پــرورش بـا مـالك              
در يـك چشـم، پـس از اصـالح بـا       10/10نداشـتن ديـد كمتـر از    : (قـدرت بينـايي   -8-2). مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبـارات بـه طـور كامـل و نداشـتن لكنـت زبـان بـه هـر ميـزان          

داوطلـب بايـد صـداي    . بـل باشـد   دسـي  40كمـي شـنوايي داوطلـب نبايـد بـيش از      : (قـدرت شـنوايي   -8-3). در دو چشـم، پـس از اصـالح بـا عينـك      10/16+10عينك و نداشتن ديد كمتـر از  
همچنـين تناسـب وزن بـا قـد داوطلـب      . باشـد  متـر مـي   سـانتي  155و بـراي زن   160حـداقل قـد بـراي داوطلبـان مـرد      : (قـد و وزن مناسـب   -8-4. )متـري بـه خـوبي بشـنود     6نجوا را از فاصله 

يــت بــدني و علــوم حــداقل قــد الزم بــراي داوطلبــان رشــته تربيــت بــدني و علــوم ورزشــي، مطــابق ضــوابط مربــوط بــه داوطلبــان ورود بــه رشــته ترب  ) تبصــره). براســاس ايــن استانداردهاســت
هـا و نداشـتن كراهـت منظـر در اثـر سـوختگي، سـوانح         نداشـتن نقـص عضـو مشـهود و تغييـر شـكل مـادرزادي يـا اكتسـابي، انـدام           -8-5. باشـد  ها و مؤسسات آموزش عالي مـي  ورزشي دانشگاه

العـالج از   هـاي مـزمن و صـعب    عـدم ابـتال بـه بيمـاري     -8-6). شـود  عضـو تلقـي مـي   اسـتفاده از دسـت و پـاي مصـنوعي نقـص      (هـاي ظـاهري و نمايـان بـدن      يا ديگر عوامل در صورت يا قسـمت 
خـوني شـديد مقـاوم بـه درمـان، تاالسـمي مـاژور         لوسـمي، كـم  : هـاي خـوني نظيـر    هـاي قلبـي، اسـكروز آن پـالك، پاركينسـون و بيمـاري       ديابت، سيروز كبدي، آسم، نارسايي كليه، بيمـاري : قبيل

داراي نظـام روان  (احـراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر روان شـناس متخصـص و متعمـد آمـوزش و پـرورش            -8-7. بـه تشـخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط      و هر نوع بيماري شناخته شـده  
ــران   ــزه  -9). شناســي از ســازمان نظــام روان شناســي و مشــاوره جمهــوري اســالمي اي ــه، انگي ي و اجتمــاعي از طريــق هــاي علمــي، فرهنگــ ي متعــالي و صــالحيت برخــورداري از اســتعداد، عالق

از ميــان واجــدين  -10. برخــورداري از اســتعداد و توانــايي معلمــي) 2تبصــره ). روخــواني، روان خــواني و مفــاهيم(آشــنايي بــا قــرآن ) 1تبصــره : ي تخصصــي بــا تأكيــد بــر مــوارد زيــر مصــاحبه
از معرفـي   -11 .هـاي عمـومي و تخصصـي معرفـي خواهنـد شـد       احبه تخصصـي و احـراز صـالحيت   هـاي انتخـابي، دو برابـر ظرفيـت پـذيرش بـراي انجـام مصـ         شرايط در آزمون براساس اولويـت 

بعـدي، مصـاحبه    هـاي  هـاي عمـومي توسـط گـزينش، مطـابق ضـوابط و شـرايط اختصاصـي منـدرج در همـين دفترچـه و اطالعيـه             شدگان دو برابـر ظرفيـت پـذيرش عـالوه بـر بررسـي صـالحيت       
داوطلبـان بايـد حـائز شـرايط مصـاحبه و بررسـي        .گـردد  هـاي عمـومي بـه منزلـه قبـولي فـرد تلقـي نمـي         مصـاحبه تخصصـي و بررسـي صـالحيت     موفقيـت در  -12. تخصصي بعمل خواهـد آمـد  

ـ گ هاي عمومي بـوده و در گـزينش نهـائي كـه بـر اسـاس ضـوابط سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور انجـام مـي              صالحيت علمـي و  نخبگـان   -13. داراي نمـره علمـي نهـائي نيـز بـوده باشـند       ،ردي
المللــي در صــورت كســب حدنصــاب نمــره علمــي الزم در مصــاحبه از امتيــازات الزم برخــوردار  مهــارتي، مخترعــان، مبتكــران، برگزيــدگان المپيادهــاي علمــي و قهرمانــان ورزشــي ملــي و بــين 

ام مصـاحبه قابـل محاسـبه و احتسـاب اسـت و بعـد از اتمـام زمـان مصـاحبه بـه           منـدي از امتيـاز مربـوط بـه مـدارك امتيـازآور در مصـاحبه اختصاصـي صـرفاً در انجـ           بهـره ) تبصـره . خواهند شد
ــايي در مهــارت -14. مــدارك ارائــه شــده جديــد امتيــازي تعلــق نخواهــد گرفــت  ــاوري اطالعــات  احــراز توان جــذب و بكــارگيري افــراد در صــورت موفقيــت در   -15. هــاي پايــه و علــوم فن

اي كـه تعهـد محضـري بـه آمـوزش و پـرورش سـپرده امكـان پـذير           هـاي عمـومي و اخالقـي و دارا بـودن مـدرك كارشناسـي در رشـته        تهاي علمي، مصـاحبه تخصصـي و تأييـد صـالحي     آزمون
. ودشـ  سـپردن تعهـد عـدم جابجـايي ده سـاله بـرون اسـتاني در اسـتاني كـه اسـتخدام مـي            -17. سـال در بـدو اسـتخدام قطعـي بعـد از فراغـت از تحصـيل        28داشتن حداكثر  -16. خواهد بود

و  29/7/63قـانون خـدمت وظيفـه عمـومي مصـوب       7بـه موجـب مـاده     -19. برخورداري از حسـن شـهرت، عامـل بـودن بـه اخـالق و رفتـار نيكـو و متناسـب بـا شـأن و جايگـاه معلمـي              -18
هـاي وابسـته بـه آمـوزش و پـرورش       تحصـيالن ذكـور دانشـگاه   ال فـارغ  ،مجلـس شـوراي اسـالمي    16/9/1390قـانون اصـالح مـوادي از وظيفـه عمـومي مصـوب        6ماده  1تكليف مقرر در تبصره 

در صـورت عـدم مراجعـه بـراي گذرانـدن دوره      . باشـند  قبل اشتغال بكار در آمـوزش و پـرورش و صـدور حكـم اسـتخدام رسـمي قطعـي مكلـف بـه گذرانـدن دوره آمـوزش رزم مقـدماتي مـي             
 . دانشجو خواهد بودهر مشكلي در راستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده  ،آموزش رزم

  :تذكرات) ج
. بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـري بسـپارند       ) سـال نخواهـد بـود    8حـداقل آن كمتـر از   (پذيرفته شدگان مكلفنـد در آغـاز تحصـيل خـود بـه ميـزان دو برابـر مـدت تحصـيل           -1

شــدگان آزمــون  پــذيرش دانشــجو معلمــان از بــين پذيرفتــه -2. باشــد تعهــد محضــري مــيتحصــيل آنــان در دانشــگاه فرهنگيــان و دانشــگاه تربيــت دبيــر شــهيد رجــايي منــوط بــه ســپردن   
عنـوان دانشــجو    پذيرفتــه شـدگان نهـايي بـا رعايـت مقــررات مربـوط، بـه      . پـذيرد  سراسـري، پـس از تأييـد صـالحيت عمــومي و تخصصـي آنـان توسـط وزارت آمـوزش و پــرورش، صـورت مـي          

آمـوختگي بـه    نـام در محـل قبـولي، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد محضـري بسـپارند كـه پـس از دانـش             شـوند و بايـد پـيش از ثبـت     پذيرفته مـي معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش 
 ســال دوره 4حــداكثر (مـدت تحصــيل دانشـجو معلمــان جـزء ســوابق خـدمت     . شــده توسـط وزارت آمــوزش و پــرورش خـدمت نماينــد    ميـزان دو برابــر مـدت تحصــيل خـود، در محــل تعيـين    

انتقـال دانشـجو    -4. باشـد  هـاي فرهنگيـان و تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي بـه صـورت شـبانه روزي مـي           تحصـيل دانشـجويان پذيرفتـه شـده در دانشـگاه      -3. شـود  آنان محسوب مـي ) كارشناسي
هــا و  ولويــت، دوره تحصــيلي، انتقــال و جابجــايي در بــين دانشــگاهتغييــر رشــته، تغييــر ا -5. باشــد غيردولتــي و بــالعكس ممنــوع مــي هــا و مؤسســات آمــوزش عــالي دولتــي و بــه ســاير دانشــگاه

ضـمناً چنانچـه دانشـجو تحـت هـر شـرايطي در دوره كـارداني متوقـف شـود، بـه علـت عـدم نيـاز بـه               . بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شـرايطي امكـان پـذير نخواهـد بـود     
هـاي تحصـيلي دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي كـه عنـوان رشـته آنهـا             پذيرفتـه شـدگان رشـته    -6 .پـذير نخواهـد بـود    ان امكـان خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و اسـتخدام شـ  

و هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتــي      عـدم اشـتغال بـه تحصـيل همزمـان در هـر يـك از دوره هــاي تحصـيلي در دانشـگاه          -7. باشـد ملـزم بـه گذرانـدن دروس تربيتـي هســتند      دبيـري نمـي  
هـاي تحصـيلي مـورد نيـاز آمـوزش و پـرورش كـه جـزء معرفـي شـدگان چنـد برابـر قـرار بگيرنـد در                از متقاضـيان رشـته   -8. نـام، شـروع بـه تحصـيل و حـين تحصـيل       غيردولتي در زمان ثبت

ـ     صورتي مصاحبه بعمل خواهد آمد كـه داراي شـرايط و ضـوابط منـدرج در ايـن دفترچـه بـوده و ويژگـي         ز توسـط پزشـك معتمـد واجـد شـرايط و سـالمت روانـي توسـط         هـاي جسـماني آنـان ني
مصـاحبه جزيـي از مراحـل آزمـون سراسـري بـراي پـذيرش         -9. روان شناس متخصص و معتمـد آمـوزش و پـرورش صـرفاً در مهلـت مقـرر در زمـان انجـام مصـاحبه مـورد تأييـد قـرار بگيـرد             

هــاي اعــالم شــده از ســوي ســازمان ســنجش  انجــام مصــاحبه تخصصــي صــرفاً در مهلــت مقــرر منــدرج در اطالعيــه  .باشــد دانشــجو در دانشــگاه فرهنگيــان و تربيــت دبيــر شــهيد رجــايي مــي 
عـدم حضـور در مراحـل انجـام مصـاحبه تخصصـي و        -10. انجام مصاحبه مجـدد و يـا تمديـد مهلـت اعـالم شـده بـه هـيچ عنـوان امكـان پـذير نخواهـد بـود             . باشد پذير مي آموزش كشور امكان

محـل تحصـيل پذيرفتـه شـدگان      -11. هـاي دانشـگاه فرهنگيـان و تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي تلقـي خواهـد شـد           هاي عمومي تحت هـر شـرايطي بـه منزلـه انصـراف از رشـته       بررسي صالحيت
شـكيل در پـرديس محـل قبـولي نرسـد،      هـايي كـه بـه حدنصـاب الزم بـراي ت      كـالس  )تبصـره . تعيـين خواهـد شـد   ) سـطح اسـتان  (هـا در واحـدهاي تابعـه     نام قطعي، توسـط پـرديس   پس از ثبت

هـاي دانشـگاه فرهنگيـان بـراي رشـته تحصـيلي        در پـرديس  -12. هـاي كشـور اقـدام خواهـد نمـود      دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت بـه جابجـايي پذيرفتـه شـدگان در سـطح پـرديس      
 ،هـاي عمـومي و تخصصـي داوطلبـي بعـد از اعـالم نتـايج نهـايي آزمـون سراسـري محـرز گـردد             چنانچـه صـالحيت   -13. هـاي پرورشـي اجـرا خواهـد شـد      راهنمايي و مشـاوره گـرايش فعاليـت   

. ، امكـان اقـدام وجـود خواهـد داشـت     93-94در عـين حـال در صـورت وجـود ظرفيـت پـذيرش در كدرشـته مربـوط حـداكثر تـا قبـل شـروع نيمسـال دوم              . كنـد  حقي براي داوطلب ايجاد نمي
گونــه حقــي جهــت اســتخدام در  هــا، هــيچ اه تربيــت دبيــر شــهيد رجــايي بصــورت آزاد بــوده و پــذيرش دانشــجو و تحصــيل در ايــن كدرشــته محــلهــاي دانشــگ برخــي از كدرشــته محــل -14

در سـايت سـازمان   هـاي قبلـي منـدرج     نـام در آزمـون و اطالعيـه    راهنمـاي ثبـت  ) 1(شـرايط و ضـوابط مغـاير بـا مـوارد اعـالم شـده در دفترچـه شـماره           -15. كنـد  آموزش و پرورش ايجاد نمـي 
  .گردد سنجش آموزش كشور لغو مي



 ها پيوست

 هاي مختلف تحصيلي هاي آموزشي دوره شهريه43 صفحه ها پيوست
 

  :ها جداول شهريه )3 
  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  جدول شهريه) 3- 1
هـا و   دانشـگاه درصـدي شـهريه    25مبني بـر افـزايش    23/1/1393  مورخدر جلسه  مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناورياستناد   به -

  ها و مؤسسـات آمـوزش   گروه آموزشي غيرپزشكي دانشگاه) شبانه(ت دوم هاي تحصيلي دوره نوب شهريه ثابت و متغير رشتهنسبت به سال قبل، مؤسسات آموزش عالي 
  : به شرح جدول ذيل خواهد بود 1393براي ورودي سال دولتي عالي 
  .و تغيير نخواهد كرد  بوده  ثابت  آنان  تحصيل  پايان تا )1/7/93( 1393  سال  هاي ورودي  براي  ثابت  شهريه -1 تبصره
 .يابد مي  افزايش  قبل  سال  مبلغ  به  درصد نسبت 10  ميزان  به  تحصيلي  متغير در هر سال  شهريه -2  تبصره

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  )شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي دوره نوبت دوم  دانشگاههاي مختلف تحصيلي در مقاطع كارداني و كارشناسي  شهريه رشتهحداكثر جدول 

  )باشد كليه مبالغ به ريال مي( 1393- 94در سال تحصيلي 

  گروه آموزشي  هاي دانشگاه
  شهريه ثابت

هر نيمسال (
  )تحصيلي

شهريه دروس عملي،   شهريه متغير براي هر واحد درسي
آزمايشگاهي و 

براي هر كارگاهي 
  هفته ساعت اجرا در

شهريه هر واحد پروژه 
در صورت وجود در 
اصلي و تخصصي   پايه نظري  عمومي  برنامه آموزشي

  )نظري(
تهران، خوارزمي، تربيت مدرس، اصفهان، تبريز، 

شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اميركبير، 

 صنعتي شريف، علم و صنعت ايران و فردوسي
  مشهد

  500/812  500/187  500/312  500/212  500/137  000/875/1  علوم انساني

  500/812  000/225  000/375  000/225  500/137  000/125/2  هاي آموزشي ساير گروه

  000/750  000/150  000/225  500/187  000/125  000/375/1  علوم انساني  ها و مراكز آموزش عالي دولتي ساير دانشگاه
  000/750  500/187  000/250  250/206  000/125  500/562/1  هاي آموزشي گروهساير 

  ها  اي دامپزشكي در دانشگاه رشته دكتراي حرفه) شبانه(حداكثر شهريه دوره نوبت دوم 
ريـال و   000/900/1) به ازاي هر واحد عملـي (متغير  ريال، شهريه 000/500/1) به ازاي هر واحد نظري(ريال، شهريه متغير  000/250/5) به ازاي هر نيمسال تحصيلي(شهريه ثابت 
  .ريال 000/000/3) نامه به ازاي هر واحد پايان(شهريه متغير 

  :حضوري هاي نيمه شهريه دوره) 2-3
علوم، تحقيقات و فنĤوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت  حضوري دانشگاه هاي نيمه هاي تحصيلي دوره حضوري براي كليه رشته هاي نيمه شهريه دوره
  .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي كشور مي دانشگاه) شبانه(شهريه دوره نوبت دوم % 60به ميزان  1393هاي سال  براي ورودي

  5و  4، 3، 2، 1براي مراكز و واحدهاي مستقر در شهرهاي نواحي  نور دانشگاه پيام 93ورودي مهر  دانشجويان حضوري آموزشي نيمه شهريه) 3-3
  ها انواع شهريه                                    

  )به ريال(                                          
  

 و نواحي هاي آموزشي گروه
 شهريه ثابت

 دروس عملي به ازاي هر واحد درسي شهريه دروس نظري به ازاي هر واحد
دروس 
 عمومي

  دروس
 پايه نظري

دروس اصلي 
 و تخصصي

  عملي
 هزينه كم

  عملي
 پرهزينه

 پايان نامه

 علوم انساني
  500/276/1 450/509 800/381 600/165 950/152  650/127  2000/104/1و  1نواحي 

  500/276/1 450/509 800/381 950/152 500/885000/115300/140 5و  4، 3نواحي 

 علوم پايه
  500/276/1 600/763 450/509 250/178 600/165  650/127  2000/104/1و  1نواحي 

  500/276/1 600/763 450/509 850/159 500/885000/115950/152 5و  4، 3نواحي 
مهندسي، كشاورزي،  فني و 
 و معماري هنر

  500/276/1 600/763 450/509 900/190 500/172  650/127  2000/104/1و  1نواحي 
  500/276/1 600/763 450/509 600/165 500/885000/115550/157 5و  4، 3نواحي 

شهريه دروسي كه از . باشد شود مطابق جداول فوق مي حضوري براي هر رشته عادي و چند بخشي ارائه مي شهريه متغير هر واحد درسي عملي كه به صورت نيمه -
  .حضوري است هاي نيمه كالس% 50توسط دانشگاه ارائه شود برابر  خوان سوي دانشگاه به صورت خود

  1393-94براي سال تحصيلي  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دانشگاهمقاطع كارداني و كارشناسي ر و متغير دثابت  هجدول شهري) 4-3

  گروه آموزشي  نوع دانشگاه يا مؤسسه
  شهريه ثابت

هر نيمسال (
  )تحصيلي

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

براي هر كارگاهي 
  ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه 
در صورت وجود در 
اصلي و تخصصي   پايه نظري  عمومي  برنامه آموزشي

  )نظري(

  هاي دانشگاه
  غيردولتي ـ غيرانتفاعي

  000/625  500/212  500/262  000/250  000/175  000/250/3  علوم انساني
  000/625  000/250  000/300  000/250  000/175  000/125/4  فني و مهندسي

  000/625  000/250  000/300  000/250  000/175  000/500/3  هاي آموزشي ساير گروه
  مؤسسات آموزش عالي
  غيردولتي ـ غيرانتفاعي

  000/625  500/187  500/237  000/225  000/150  000/125/3  علوم انساني
  000/625  000/225  000/275  000/225  000/150  500/937/3  فني و مهندسي

  000/625  000/225  000/275  000/225  000/150  000/375/3  هاي آموزشي ساير گروه
  .باشد بيش از مبالغ فوق مي% 25هاي داير در مناطق آزاد  هاي ثابت و متغير دوره مبالغ شهريه -1تبصره 
مطابق شـهريه اعـالم   ) هاي همان سال ورودي(هاي آتي دريافت شهريه از كليه دانشجويان  بوده و در سال 1393هاي سال  مبالغ شهريه مندرج در جدول فوق براي ورودي -2تبصره 

  .آزمون همان سال خواهد بود 2شده در دفترچه راهنماي شماره 
افـزايش   1392-93نسبت به سال تحصيلي % 10هيچ افزايشي نداشته و ميزان شهريه متغير اين دانشجويان  1393هاي قبل از  مبالغ شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال -3تبصره 

  .خواهد يافت
  1393- 94در سال تحصيلي ) اي رايانه(هاي مجازي  دورهدر غيرانتفاعي براي مقطع كارشناسي  - آموزش عالي غيردولتي  هاي ثابت و متغير مؤسسات  جدول شهريه) 3- 5

  شهريه ثابت  گروه آموزشي  رديف
  )هر نيمسال تحصيلي(

شهريه هر واحد پروژه در   )به ريال( شهريه متغير براي هر واحد درسي
وجود در برنامه صورت 

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

  000/375  500/212  000/175  000/150  000/500/2  علوم انساني  1
  000/375  000/250  500/212  000/150  000/000/3  هاي آموزشي ساير گروه  2

 .باشد هاي تحصيلي مي غيرانتفاعي در كليه رشته - آموزش عالي غيردولتي ها و مؤسسات  تمامي جداول فوق، كلي است و شامل شهريه كليه دانشگاه



 ها پيوست

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط دانشگاه44 صفحه ها پيوست
 

  :آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4
  :تذكرات خيلي مهم

از نحوه ارائه خدمات دانشـجويي هـر   ها و امكانات رفاهي و همچنين  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي -1
ها و مؤسسات آموزش عـالي   هاي مندرج دانشگاه ، اطالعيهذيربط عاليآموزش مؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

  .مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند www.msrt.ir: نشانيهاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  رسانهدر 
نمايند، از ارائه خوابگاه،  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1393كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -2

گـردد   داوطلبـان توصـيه مـي    لذا بـه . باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتوام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  دانشكده اطالعات وابسته به وزارت اطالعات* 
واجـد    كـه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انسـاني و هنـر     آزمايشي يها مند گروه عالقه  داوطلبان  خود را از بين  دانشجويان ، )اطالعات  وزارت  به  وابسته(  اطالعات  دانشكده

 .نمايد مي  انتخاب  آزمايشي هاي از گروه  يك در هر  متقاضيان  نسبت  باشند، بهذيل   اختصاصيعمومي و شرايط و ضوابط 
برابـر  اسـتخدامي    صـالحيت  احـراز  -4  .ايـران   اسالمي  جمهوري  و نظام  فقيه  واليت  به  عملي  اعتقاد و التزام -3. ايران  اسالمي  جمهوري  تابعيت -2 . اسالم  مبين  دين  به  تدين -1

يـا    سـازمان   و متعهـد بـه    در اسـتخدام   دنبايـ   داوطلبان -6 .تاطالعا  وزارت  پزشكي  مراجع  تشخيص  به  و جسمي  رواني  از سالمت  برخورداري -5 .اطالعات  وزارت  ضوابط گزينش
تواننـد بـا سـپردن تعهـد،      شدگان دانشكده اطالعات مـي  پذيرفته -8 .باشد مي )به بعد 1/7/1370 متولدين(  تمام  سال 22  داوطلبان  براي  حداكثر سن -7. باشند  يديگر  وزارتخانه

دانشجويان در طول دوره تحصيل از كمك هزينه تحصيلي برخوردار بوده و پس از تحصيل به استخدام وزارت اطالعات  -9. خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طي كنند
و شبانه روزي بـوده و    وقت  تمامبه صورت   اطالعات  در دانشكده  تحصيل -11. نمايد مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه ميدانشكده اطالعات براي دانشجويان  -10. در خواهند آمد

و شركت در امور فـوق  نيا د  زنده  هاي از زبان  يكي  فراگيري   به   ملزم،   تحصيل  مدت  طول در مقطع كارشناسي  دانشجويان -12. دانشجويان از امكانات مناسب برخوردار خواهند بود
و   تحصـيل   مـدت   از اتمـام   پـس   دانشجويان  به -14. پذيرفته شدگان در صورت انصراف از تحصيل، بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند -13. باشند ميبرنامه 
داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص اين دانشكده به سايت  وزارت  - 15 .گردد اعطاء مي  Ĥوريفن و  ، تحقيقات علوم  وزارت تاييد مورد  كارشناسي  گواهينامه ، تعهدات  انجام

  .مراجعه نمايند www.vaja.ir: اطالعات به نشاني
  )شريعتيدكتر (اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 

را ندارد و براي دانشجويان روزانه نيز بصورت محدود با توجـه بـه تعـداد متقاضـيان، خوابگـاه       )شبانه(نوبت دوم اين دانشكده امكان ارائه تسهيالت خوابگاهي براي دانشجويان  -1
  www.shariaty.ac.ir   :نشاني اينترنتي      .  خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: آدرس -2. تأمين خواهد شد

  دانشگاه اراك* 
صـرفاً برحسـب   و نـدارد   )شبانه(نوبت دوم هاي خوابگاهي هيچگونه تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و  اين دانشگاه با توجه به محدوديت -1

  .خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير اراك،: آدرس -2 .گيرد در اختيار دانشجويان متقاضي قرار مي) ههزينخصوصي با پرداخت (اولويت و در حد امكان خوابگاه خودگردان 
 www.araku.ac.ir: نشاني اينترنتي       0861-2777401-4: تلفن
  دانشگاه اروميه* 
سـال   3در طول تحصيالت چهارساله كارشناسـي دانشـگاهي صـرفاً     -2. بيني و تحويل خواهد نمود كليه دانشجويان ورودي جديد خوابگاه خودگردان پيشدانشگاه اروميه به  -1

لتي در صورت وجود ظرفيت مـازاد بـا   هاي دو هاي خودگردان يا خوابگاه بايد از خوابگاه دانشجويان سنوات گذشته مي -3. گردد تسهيالت خوابگاه دولتي براي دانشجويان، ارائه مي
 و حضـوري  هاي نيمـه  دانشگاه اروميه هيچگونه تعهدي در خصوص ارائه تسهيالت خوابگاهي به دانشجويان دوره -4. رعايت قوانين صندوق رفاه از نظر ميزان اجاره استفاده نمايند

  www.urmia.ac.ir:    نشاني اينترنتي             .ندارد )شبانه(نوبت دوم 
  دانشگاه اصفهان* 
هـاي خـودگردان    بـه خوابگـاه   ، متقاضـيان لذا در صورت عدم وجـود ظرفيـت  . باشد با مشكل ظرفيت خوابگاهي مواجه مي) دو نيمسال(دانشگاه در سال اول ورود دانشجو  اين -1
از خوابگـاه برابـر بـا     حـداكثر زمـان اسـتفاده    -3. گيـرد  تعلـق مـي   شرايط خوابگاهدرصد از خواهران واجد  60به  -2. معرفي خواهند گرديد) هاي آزاد خوابگاه خصوصي با هزينه(

. شود ه ميئخوابگاه ارا 1393سراسري سال  آزمون) رتبه كل بدون اعمال سهميه( 500زير  هاي به دارندگان رتبه -4. باشد هاي مجاز تحصيلي مي دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم
) اصفهان كيلومتر تا شهر 100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  حضوري، شاغل ارگان ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، نيمه)شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -5

چهارشـنبه برابـر بـا ضـوابط و مقـررات       شنبه تـا ه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز ئدر اين دانشگاه ارا -7. باشد هلي ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت ينا -6. گيرد خوابگاه تعلق نمي
  www.ui.ac.ir :اينترنتينشاني .       پذير خواهد بود مكانا

  ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا* 
براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر  -2. گيرد خوابگاه تعلق نميبه هيچ وجه ) شبانه(نوبت دوم دوره همچنين دانشجويان البرز تهران و  هاي به دانشجويان استان -1

هاي برتر دانشجويان تربيت بـدني و   رتبه% 20فقط به  -3. خواهد بود) نيمسال 4(و براي دانشجويان كارشناسي ارشد ) نيمسال 8(استفاده از خوابگاه براي دانشجويان كارشناسي 
  .موجود است  www.alzahra.ac.ir  : نشانياطالعات تكميلي در سايت دانشگاه به  -5. هد گرفتخوابگاه تعلق خوا) غيربومي(هنر 
  دانشگاه ايالم* 
  . قبولي، صورت خواهد گرفتاساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه  خوابگاه به افراد متقاضي برواگذاري  -2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -1

 www.ilam.ac.ir:   نشاني اينترنتي
  دانشگاه بجنورد* 
      1339: صندوق پستي.  جاده اسفراين 4كيلومتر  ،بجنورد: آدرس -2. دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد -1

 www.ub.ac.ir:   نشاني اينترنتي         0584-2410700: دورنگار      2284610-13: تلفن      94531-55111: كدپستي
  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 
هـاي نيازمنـد توزيـع     هاي دانشجويان ورودي دوره روزانه، با مالحظه خانواده هاي كنكور و نياز سنجي از خانواده رتبه  هاي محدود خود را با رعايت اولويت خوابگاه اين دانشگاه -1

 www.basu.ac.ir  :نشاني اينترنتي    .باشد مي )شبانه(ي براي دانشجويان دوره نوبت دوم خوابگاههرگونه امكانات اقد فهمچنين اين دانشگاه  -2. نمايد مي
  دانشگاه بيرجند* 
دانشـجويان پذيرفتـه شـده     -2. باشـد  مـي ) شـبانه (فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبـت دوم   1393-94اين دانشگاه در سال تحصيلي  -1

 .ده نماينداستفا) خودگردان(هاي بخش خصوصي  از خوابگاه) تومان 000/300هر نيمسال تحصيلي حداقل (ريال  000/600توانند با پرداخت هزينه اجاره بهاي ماهيانه حدود  مي
فاقـد   هـاي وابسـته بـه ايـن دانشـگاه      آموزشكده -4 .ها و شرط معدل خواهد بود واگذاري خوابگاه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه بر اساس ظرفيت خوابگاه -3

  .باشد ريال مي 000/600مبلغ آن ماهيانه اجاره كه حداقل قيمت  ،هاي خودگردان استفاده نمايند خوابگاه ملكي بوده و دانشجويان در طول دوره تحصيلي بايد از خوابگاه
 www.birgand.ac.ir  :نشاني اينترنتي

  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 
دانشـگاه الزامـي   ايـن  براي تمام دانشجويان  التحصيلي ، جهت فارغطول دوره تحصيل زبان انگليسي دركامل گذراندن يك دوره اين دانشگاه،  23/9/89بر اساس مصوبه مورخ  -1

  .گيرد تعلق مي از دانشجويان دختر ورودي جديد خوابگاه% 40 به بوده و تنها اين دانشگاه براي دانشجويان پسر ورودي جديد در سال اول فاقد خوابگاه -2 .است
   www.ikiu.ac.ir: اينترنتينشاني 

  دانشگاه تبريز* 
در واگـذاري   كشـوري،  1000دانشجويان روزانه دختر با رتبه كمتـر از   در سال اول تحصيلي، -2. كند خوابگاه واگذار نمي )نوبت دوم(دانشگاه تبريز به دانشجويان دوره شبانه  -1

هاي خـودگردان   با پرداخت اجاره بهاء از طرف خود دانشجو و با قيمت آزاد در خوابگاهبقيه دانشجويان دختر در سال اول تحصيلي  .خوابگاه دولتي از اولويت برخوردار خواهند بود
دانشـگاه   -4. نمايـد  هاي برترخوابگاه واگذار مـي  دانشجويان روزانه پسر پس از امتيازبندي و با اولويت رتبه% 60اين دانشگاه فقط به  -3. خارج از دانشگاه اسكان داده خواهند شد

  . بهمن 29بلوار  ،تبريز: آدرس -5. باشد موجود مي  www.tabrizu.ac.ir :اطالعات جامع در سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني -4. باشد بگاه متاهلي نميتبريز داراي خوا
    0411-3340081-9: تلفن     51666-16471: كدپستي



 ها پيوست

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط دانشگاه45 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  دانشگاه تربت حيدريه* 
محـور   7 كيلـومتر  :آدرس -2. ولي به تعداد محدود براي برادران خوابگاه خودگردان وجود دارد ،باشد خوابگاه بصورت خودگردان مياين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي  -1

       www.torbath.ac.ir: نشاني اينترنتي     0531-2299602-4:تلفن .   تربت حيدريه مشهد، بعد از پل هوايي عابر پياده
  رجايي وابسته به وزارت آموزش و پرورشدانشگاه تربيت دبير شهيد * 
هاي داير در دانشگاه بوده و هيچگونه تعهدي جهت اشتغال در وزارت آموزش و پـرورش بـراي پذيرفتـه     ول برگزاري و اجراي دورهئدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي صرفا مس -1

  .باشد دانشگاه مورد نياز وزارت آموزش و پرورش نبوده و پذيرش دانشجو به صورت آزاد مي متالوژي صنعتي اين -الزم به ذكر است رشته مهندسي مواد -2 .شدگان ندارد
  www.srttu.ac.ir:  نشاني اينترنتي

  دانشگاه تهران* 
كليـه   -3. اهـل تسـنن دارد   نـام از غيـر   منـع ثبـت   فقـه شـافعي   -در رشـته الهيـات و معـارف اسـالمي      -2. هاي الهيات و معارف اسالمي چادر الزامي اسـت  رشته اي كليهبر -1

هـاي دانشـگاه    باشند، الزم است به سايت اينترنتي اداره كل امور خوابگاه هاي تحصيلي دوره روزانه اين دانشگاه كه متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجويي مي شدگان رشته پذيرفته
به دانشجويان نوبت  -2. شجويان دوره روزانه، صرفاً در صورت امكان خوابگاه اختصاص خواهد يافتبراي دانبديهي است . مراجعه نمايند http://kooy.ut.ac.ir: تهران به نشاني

 سـتان فـومن  در شهر فـومن دانشكده فنـي   -4. باشد ميگيالن استان رضوانشهر شهرستان دانشكده فني كاسپين در  -3. گيرد تحت هيچ شرايطي خوابگاه تعلق نمي) شبانه(دوم 
در خصوص ارائه سـرويس ايـاب و ذهـاب    دانشكده دامپزشكي اين دانشگاه  -6. قم رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر الزامي استفارابي در پرديس  -5. باشد ميگيالن استان 

بيوتكنولوژي اين دانشـگاه بصـورت   ) Ph.D(پذيرش دانشجو در رشته دكتري پيوسته  -7 .و مراكز آموزشي و تحقيقاتي هيچگونه تعهدي ندارد ي تابعهها دانشجويان به بيمارستان
 www.ut.ac.ir   :نشاني اينترنتي     .   متمركز انجام خواهد شد

   دانشگاه جهرم* 
      74137-66171: كدپستي.     جهرم، بلوار سپاه: آدرس -2 .گيرد در اين دانشگاه خوابگاه به صورت خودگردان در اختيار دانشجويان قرار مي -1

 www.jahrom.ac.ir:  نشاني اينترنتي   0791-3344446: دورنگار    3344445: تلفن      74135-111: صندوق پستي
  دانشگاه جيرفت* 
      364: صندوق پستي    .جاده بندرعباس 8جيرفت، كيلومتر : آدرس -2 .مرد و زن نخواهد داشتاين دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان  -1

   www.ujiroft.ac.ir :نشاني اينترنتي   0348-3260065: دورنگار       3260061-4: تلفن
  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(دانشگاه حضرت معصومه* 
 -3. در محـيط دانشـگاه الزامـي اسـت    ) چـادر (داشتن حجاب برتر  -2. شوند هاي خودگردان اسكان داده مي باشد و دانشجويان در خوابگاه اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي مي -1

          025-36644311: دورنگار   6641116: تلفن  1179: صندوق پستي).   اي فني و حرفه( 4قم، بلوار شهيد خداكرم، روبروي حوزه نظام وظيفه، كوچه شماره : آدرس
  www.hmu.ac.ir:   نشاني اينترنتي

  )ويژه خواهران(ـ رفسنجان ) س(گاه حضرت نرجسدانش* 
 www.narjesrafsanjan.ir: نشاني اينترنتي).  س(، مجموعه فرهنگي موزه رياست جمهوري، دانشگاه حضرت نرجسميدان بسيج ،رفسنجان ،كرماناستان : آدرس

   دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 
. گيـرد  ، خوابگاه تعلق مـي امتيازبندي و تعيين اولويتدوره روزانه، بر اساس دانشجويان مقطع كارشناسي با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، صرفاً به تعداد بسيار محدودي از  -1
در صـورت وجـود    -3. گيـرد  نيمسال مطابق مقررات خوابگـاه تعلـق مـي    6حداكثر ) پس از امتيازبندي و احراز شرايط(طع كارشناسي به دانشجويان روزانه دختر و پسر در مق -2

يكصـد و  (ريـال   000/500/1توانند با پرداخت مبلغ  مي) و احراز شرايط بعد از امتيازبندي(دانشجويان دختر غيربومي تعداد محدودي از صرفاً هاي خودگردان،  ظرفيت در خوابگاه
ضمناً مبلغ . خودگردان استفاده نماينددانشجويي هاي  از خوابگاهنيمسال اجاره بهاي هر ) هزار تومان هشتادسيصد و (ريال  000/800/3به عنوان وديعه و مبلغ ) پنجاه هزار تومان

و همچنين دانشـجويان بـومي منطقـه، خوابگـاه تعلـق      ) شبانه(ن پسر دوره نوبت دوم به دانشجويا -4. گردد پرداخت پس از اتمام سكونت در خوابگاه، به دانشجو مسترد مي پيش
.  دشـهر توحي ،سـبزوار : آدرس -6. مراجعـه نماينـد   www.sttu.ac.ir: توانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشـاني  داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي -5. گيرد نمي
       0571-4410581: تلفن
  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 
اين دسته از . امكان واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان ورودي جديد را ندارد 93-94دانشگاه به دليل محدوديت فضاي خوابگاهي در نيمسال اول و دوم سال تحصيلي اين  -1

حـداكثر   -2. گردد اسـتفاده نماينـد   هاي خودگردان تعيين مي هاي خودگردان بخش خصوصي كه با نرخ مصوب كارگروه خوابگاه از خوابگاه توانند دانشجويان در صورت تمايل مي
دانشـكده فنـي و مهندسـي جـم در      -4 .باشد ميشهرستان دشتستان منابع طبيعي و كشاورزي دانشكده  -3 .باشد مي) سال 3(ترم  6زمان استفاده از خوابگاه دولتي در دانشگاه 

  www.pgu.ac.ir: نشاني اينترنتي.             باشد شهرستان جم مي
   تهرانـ دانشگاه خوارزمي * 
به دانشجويان جديدالورود اعم از دختر و واگذاري خوابگاه امكان ارائه و يا باشد و  فاقد خوابگاه ميدانشگاه اين  -2. باشد كرج مي) پرديس(ها حصارك  محل تحصيل كليه رشته -1

هاي تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش نداشته و براي اين دانشگاه هيچگونه تعهـدي از   ، هيچگونه ارتباطي با رشتهخوارزميانتخاب رشته و قبولي در دانشگاه  -3. نداردرا پسر 
  www.tmu.ac.ir:   نشاني اينترنتي          .يدنما لحاظ استخدام ايجاد نمي

  دانشگاه دامغان* 
  36716-41167: كدپستي. دامغان، ميدان دانشگاه: آدرس -2 .باشد نيمسال تحصيلي مي 4دانشگاه حداكثر اين ه خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ئمدت زمان ارا -1

  www.dubs.ac.ir   : نشاني اينترنتي    0232-5251390: تلفن
  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ـ چابهار* 
و هيچگونـه مسـئوليتي در قبـال واگـذاري خوابگـاه بـه        اين دانشگاه با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، قادر به تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان غير بورسيه نخواهد بود -1

  www.cmu.ac.ir  : نشاني اينترنتي       0545-2220020-3: تلفن       99717-56499: كد پستي      .بلوار دانشگاه ،چابهار: آدرس -2 .دانشجويان ندارد
  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 

نيمسـال  ) 6و دختـر   4پسـر  (كارشناسـي  مقطع دانشجويان  -1. نمايد دانشگاه با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي به متقاضيان، خوابگاه بر اساس اولويت زير واگذار مياين 
آباد غرب و مديريت و حسابداري  هاي فني مهندسي اسالم دانشكده واگذاري خوابگاه در -3. نيمسال تحصيلي) 9و دختر  6پسر (اي  ي حرفهادكترمقطع دانشجويان  -2. تحصيلي

بررسي تقاضاي مهمـاني و انتقـال پذيرفتـه     -4. باشد كه با پرداخت شهريه از سوي دانشجو خواهد بود ان پذير ميهاي خودگردان امك جوانرود و كشاورزي سنقر از طريق خوابگاه
 ،كرمانشـاه : آدرس -5 .باشـد  پـذير نمـي   آباد غرب و حسابداري و مديريت جوانرود و كشاورزي سنقر به مدت دو سال به هيچ وجه امكان هاي فني مهندسي اسالم شدگان دانشكده

 www.razi.ac.ir:   نشاني اينترنتي       .خيابان دانشگاه ،بستان طاق
  دانشگاه زابل* 
بـراي  ي يخوابگـاه دانشـجو   تـأمين در قبـال   تعهـدي هيچگونـه   همچنين دانشگاه زابل -2 .دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت به كليه متقاضيان -1

  www.zabol.ac.ir.   ندارد) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 
  دانشگاه زنجان* 
هاي دولتي به دانشجويان، امكان واگذاري خوابگاه در صورت وجود ظرفيت خالي براي دانشجويان روزانه بـه شـرح زيـر     محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاهبا توجه به  -1

هـاي   بـديهي اسـت قبـل از تـرم     -2. براي دانشجويان كارشناسي پسر از نيمسال پنجم تحصيلي) ب. دانشجويان كارشناسي دختر از نيمسال سوم تحصيليبراي ) الف. خواهد بود
. وجود ندارد) شبانه(ن نوبت دوم همچنين امكان واگذاري خوابگاه به هيچ يك از دانشجويا -3. هاي خودگردان خصوصي اسكان يابند توانند در خوابگاه مذكور دانشجويان صرفاً مي

جهت كسب اطالعـات بيشـتر و همچنـين     -4. هاي بخش خصوصي استفاده نمايند توانند در كل مدت زمان تحصيل خود، از خوابگاه اين دسته از دانشجويان در صورت تمايل مي
    .مراجعه فرماييد http://www.znu.ac.ir/stu_vp/index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa: هاي خودگردان خصوصي به آدرس الكترونيكي ميزان اجاره بهاي هر ترم خوابگاه



 ها پيوست

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط دانشگاه46 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون* 
  .طالقاني... ا ابتداي خيابان آيت ،چهارراه ارشاد ،كازرون: آدرس -2 .باشد فاقد خوابگاه دانشجويي مي اين دانشگاه -1

    www.kazerounsfu.ac.ir: نشاني اينترنتي          0721-2226051: تلفن
  دانشگاه سمنان* 
 .ه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پـرديس خـودگردان معـذور اسـت    ئكند و از ارا دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي - 1
  www.semnan.ac.ir: نشانيدانشگاه به در سايت اينترنتي  بيشتر اطالعات - 3. دانشگاه سمنان 1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،جاده دامغان 5كيلومتر  ،سمنان: آدرس - 2

 0231- 3331639و  3332336: تلفن
  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 
دانشجويان مجرد روزانه غيربومي در سنوات مجاز از  %40به  فقط - 2 .كند دانشگاه خوابگاه واگذار مي هاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت به دارندگان رتبه دانشگاهاين  - 1

بـراي   - 4. باشـد  انـه، نوبـت دوم و پـرديس نمـي    براي دانشـجويان دوره روز  مين خوابگاه متاهليأهيچگونه امكان ت - 3. آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد براساس رتبه داوطلب در
 تواننـد از امكانـات   دانشجويان دوره نوبـت دوم و پـرديس مـي    - 5. تغذيه وجود ندارد نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و دانشجويان دوره

 .مراجعه نمايند www.usb.ac.ir اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه داوطلبان جهت كسب - 6. كننداستفاده ) بخش خصوصي در سطح شهر(هاي خودگردان  خوابگاه
  دانشگاه شهركرد* 
تـرم   6از واجـدين شـرايط دانشـجويان روزانـه بـه مـدت تنهـا         %30ها فقط حداكثر به  نامه واگذاري خوابگاه لذا براساس شيوه؛ باشد اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه مي -1

قبـال تـامين    اين دانشگاه تعهدي در -2. هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه مابقي دانشجويان متقاضي مي. تحصيلي خوابگاه تعلق خواهد گرفت
علوم انساني  ، دانشكده هنر و)روزانه اعم از شبانه و( حقوق اسالمي و صنايع دستي و فقه هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته -3. خوابگاه براي دانشجويان شبانه ندارد

دانشجويان دوره شبانه اين دانشكده فاقد خوابگاه  گيرد و قابل ذكر است فقط به دانشجويان روزانه اين دانشكده خوابگاه تعلق مي ضمنا .باشد فارسان واقع در شهرستان فارسان مي
 www.sku.ac.ir:   ينترنتينشاني ا            .باشند مي
  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
.  باشـد  دانشكده راور فاقد غذا و خوابگاه مي -2 .شود ل ميئاي از جمله خوابگاه و غذاي رايگان قا تسهيالت ويژه) دانشجويان با رتبه زير هزار( دانشگاه براي دانشجويان برتراين  -1
  www.uk.ac.ir:   نشاني اينترنتي              .باشد خودگردان براي دانشجويان دختر ميدانشكده بافت داراي خوابگاه  -3

  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 
  .و بر حسب رتبه قبولي دانشجويان در آزمون سراسري استدانشگاه  اولويت استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مشمول، با توجه به امكانات

  www.cc.sbu.ac.ir  :نشاني اينترنتي
  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 
  . ندارد )شبانه(نوبت دوم دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان  -2. براي دانشجويان دوره روزانه محدوديت واگذاري خوابگاه وجود دارد -1

  www.cua.ac.ir:  نشاني اينترنتي
   تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ * 
بـه   -2 .باشـد  انشگاه شهيد مـدني آذربايجـان مـي   پرديس دنصف راه، خيابان ورزش، تبريز، : پرديسكيلومتري جاده تبريز ـ مراغه و آدرس   35: آدرس پرديس اصلي دانشگاه -1

لـذا توصـيه   . شوند، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، غذا و سرويس اياب و ذهاب تعلـق نخواهـد گرفـت    پذيرفته ميدانشگاه تبريز پرديس دوره شبانه دانشجوياني كه در 
: عبارتند از زتبريپرديس  )شبانه(نوبت دوم هاي دوره  رشته( اين دانشگاه اقدام نمايند تبريزهاي موجود در پرديس  شود صرفاً دانشجويان بومي تبريز نسبت به انتخاب كدرشته مي

بـراي   -3. )و حقـوق  ، مطالعـات خـانواده  زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، رياضيات و كاربردها، الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق اسـالمي  
 -4. نـدارد آنـان  دي در قبال اسكان، تغذيه و اياب و ذهـاب و سـاير امكانـات رفـاهي     شوند، دانشگاه تعه پرديس اصلي پذيرفته مي )شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجوياني كه در دوره

هاي ارائه شده به صـورت خـودگردان اداره    شوند، خوابگاه هاي روزانه پرديس اصلي دانشگاه پذيرفته مي دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است و براي دانشجويان غيربومي كه در دوره
هـا   نقل و انتقاالت به ساير دانشگاه بديهي است درخواست. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته(االت دانشجويي نقل و انتق -5 .گردد مي

پايگـاه  بـه   پذيرش دانشجو در اين دانشـگاه ط كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابقبل از انتخاب رشته براي داوطلبان كليه  -6. مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد
  . مراجعه نمايند www.azaruniv.edu: به نشانيشهيد مدني آذربايجان اينترنتي دانشگاه 

  دانشگاه شيراز* 
نفر دانشجوي  400دانشگاه حداكثر براي پذيرش اين با توجه به محدوديت خوابگاهي،  -2. خواهد شد با اولويت خوابگاه واگذاربه دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري  -1

در كيلـومتري،   100دانشجويان روزانه كه ساكن اطراف شيراز تا شعاع به  -3. شود ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميدر خوابگاه دولتي نفر دانشجوي پسر  350دختر و 
كيلومتري شهرستان داراب قرار  7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در  -4. شود ظرفيت خوابگاه واگذار ميصورت وجود 

 .راجعه فرماييدم www.shirazu.ac.ir :دانشگاه به نشاني اينترنتي به سايتدر صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه  -5. دارد
  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 
سـيما بـه    و شود كه در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صـدا  داوطلب در شروع تحصيل متعهد مي -2. داوطلب بايد مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد -1

در صـورت موافقـت سـازمان بـا     : تبصره. كند، مشغول به انجام خدمت شود آموختگي در هر يك مراكزي كه سازمان تعيين مي دانشميزان دو برابر مدت تحصيل بالفاصله پس از 
  سـيماي  و كاركنـان رسـمي سـازمان صـدا     :تبصـره . سـال تمـام   25حداكثرسن  -3. انجام تعهد خدمت براي داوطلبان مشمول خدمت وظيفه امريه برابر ضوابط اخذ خواهد شد

 تأييد -5. )تخصصي و عمومي(موفقيت در مصاحبه حضوري  -4. توانند در آزمون شركت نمايند سال سنوات خدمت، مي 12ماندن حداقل   صورت باقي ايران در  اسالمي  هوريجم
مصـاحبه علمـي، تأييـد گـزينش      متقاضيان پـس از  :تذكر. برخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان -6. سيماي جمهوري اسالمي ايران و گزينش سازمان صدا

و دروس خـاص ارائـه شـده از سـوي دانشـگاه       هـا  دوره نپذيرفته شدگان ملزم به گذراند -7. لويت در زمان تعيين شده پذيرش خواهند شدوسازمان و مركز بهداشت به ترتيب ا
كمك هزينه تحصيلي، هديه ازدواج و كمك هزينه پايان نامه برابـر قـوانين   : تبصره. كنند يافت ميدركمك هزينه تحصيلي و برابر ضوابط دانشجويان در طول تحصيل  -8. هستند

شوند منوط بـه كسـب موافقـت و صـدور      آموختگاني كه به سازمان جهت انجام تعهد خدمت معرفي مي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر براي دانش -9. سازمان پرداخت خواهد شد
ضمن موفقيت در مصاحبه تخصصي و ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لذا داوطلبان دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط فوق: تذكرمهم .باشد مجوز از سوي سازمان مي

ـ عـدم ارا  -پرداخت شهريه(ها و موسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(مربوط به نوبت دوم  عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو ه امكانـات  ئ
    22168552 و 22021933 - 22168538 -22014688 :تلفن .ابتداي اتوبان نيايش ،)عج(خيابان وليعصر، تهران: آدرس .پذيرش خواهد شددفترچه اين مندرج در ...) رفاهي و 

  www.iribu.ir  :نشاني اينترنتي
  شاپور ـ دزفول دانشگاه صنعتي جندي* 
ايـن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي نسـبت بـه        -2. دبوخواهد براي دانشجويان روزانه  اتبر حسب اولويت و در حد امكانو  )دو سال(چهار نيمسال تحصيلي واگذاري خوابگاه تا  -1

  64615-334: صندوق پستي.   مقابل پايگاه چهارم شكاري ،دزفول: آدرس -3. ندارد) شبانه(به دانشجويان دوره نوبت دوم و ساير امكانات رفاهي واگذاري خوابگاه 
 www.jsu.ac.ir   :شاني اينترنتين          0641-6266666: دورنگار        6268000: تلفن
  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 
يك از مسـابقات علمـي،    هاي كشوري در هر پذيرفته شدگان روزانه دارنده مقام -2 .از اولويت دريافت خوابگاه برخوردارند 1000هاي زير  دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه -1

در صورت وجود ظرفيت اسـكان داده خواهنـد شـد و در    ) با اولويت دانشجويان دختر(ساير دانشجويان روزانه  -3 .فرهنگي، هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردارند
و ) شـبانه (نوبـت دوم  انشـجويان  دانشگاه فاقد خوابگاه بـراي د  -4 .شوند زير نظر دانشگاه، اسكان داده مي) فاقد سرويس و تغذيه شبانه(ودگردان هاي خ در خوابگاه ،صورتغير اين

ه الزم در زبـان انگليسـي از   در رشته مديريت بيمه مؤسسه بيمه اكو، پذيرش با شرايط خاص و به صورت مصاحبه و كسب حداقل نمر -5. باشد همچنين فاقد خوابگاه متأهلي مي
هاي رشته مديريت بيمه اكو به زبان انگليسي صورت  تدريس در كالس -6. پذيرد ميان چند برابر ظرفيت معرفي شده از طرف سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه انجام مي

محـل برگـزاري    -8. باشـد  مي) 13صبح و مصاحبه از ساعت  30/9تا  10آزمون كتبي (تاريخ آزمون و مصاحبه رشته مديريت بيمه اكو اول شهريور ماه سال جاري  -7. پذيرد مي
تلفن مؤسسه آمـوزش عـالي بيمـه اكـو      .باشد مي 14آزمون رشته مديريت بيمه اكو در محل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو واقع در خيابان خالد اسالمبولي، كوچه هفتم، شماره 

     021-44737510-19: تلفن    14896-84511: كدپستي. تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت: آدرس سازمان مركزي -9. باشد مي 88725214-021
 www.atu.ac.ir: نشاني اينترنتي



 ها پيوست

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط دانشگاه47 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  صنعت ايران ـ تهران دانشگاه علم و* 
اينكه اسـتفاده از خـدمات رفـاهي از جملـه      نظر به -2. نيمسال تحصيلي مقدور است 8هاي غير از البرز و تهران و تنها به مدت  خوابگاه به دانشجويان پسر ساكن استان هئارا -1

محـدودي ظرفيـت    تعـداد  -3. دانشجويان پرداخـت نماينـد   قبل از شروع ترم به صندوق رفاهمتقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر ترم را  ،باشد هاي دانشجويي رايگان نمي خوابگاه
    www.iust.ac.ir  :سايت دانشگاه به نشانيبيشتر در اطالعات  -4 .گيرد كنكور تعلق مي خوابگاهي براي دانشجويان دختر وجود دارد كه صرفاً به نفرات برتر

  دانشگاه فردوسي ـ مشهد* 
از دانشـجويان دوره روزانـه غيربـومي    % 60دانشجويان حـداكثر بـه    تواند براساس ضوابط صندوق رفاه هاي دانشجويي فقط مي خوابگاه به علت محدوديت ظرفيت اين دانشگاه -1

ذهاب  اين دانشگاه مطلقاً تعهدي در قبال اسكان، تغذيه، اياب و -3. امكانات خواهند بود دانشجويان رتبه سه رقمي در اولويت دريافت خوابگاه و -2 .نمايد خوابگاه مجردي واگذار
متناسب با اعتبـاري كـه توسـط صـندوق رفـاه       )شبانه( وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم -4. ندارد) شبانه(هاي نوبت دوم  رفاهي براي دانشجويان دوره ساير امكانات و

كه در  هاي مهندسي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد فردوسي به متقاضيان ورود به رشته بنياد دانشگاهي -5. شود پرداخت مي دهد گاه تخصيص ميدانشجويان به دانش
 ميليـون  ماهانـه دو  93-94مبلغ بورس براي سال تحصـيلي   -6. كند تحصيلي اعطا مي اند بورس تر شده و پايين 100و 125 و 150 به ترتيب 3 و 2 و 1مناطق آموزشي سه گانه 

مبلغ اين بـورس بـراي تمـام مـدت      -7. گردد دانشگاهي فردوسي پرداخت مي نامه مندرج در وب سايت بنياد ماه طبق ايين 9است كه به مدت ) معادل دويست هزار تومان(ريال 
رشته دامپزشكي بر اساس قـوانين دانشـگاه فردوسـي     هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبت دوم -8. اهد شدنظر گرفته شده است كه براي هر سال اعالم خو تحصيل دانشجو در

 www.um.ac.ir : نشاني اينترنتي              .شود اخذ مي
  دانشگاه فرهنگيان* 

انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي 
خواهـد   1393مهرماه سـال   از ،متمركز هاي نيمه هاي كارشناسي پيوسته به جز رشته آغاز سال تحصيلي دورههاي مربوط به دانشگاه فرهنگيان،  در كليه پرديس .اعالم خواهد شد

  .موكول خواهد شد 1393جذب و پذيرش دانشجو، شروع سال تحصيلي به بهمن ماه صورت عدم تكميل فرآيند  ليكن در .بود
  دانشگاه قم* 
ضمناً واگذاري خوابگاه در سنوات بعدي تحصـيل  . باشد فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود مي) دو نيمسال(1393-94اين دانشگاه در سال تحصيلي  -1

هـاي غيردولتـي    بها از خوابگـاه  توانند با پرداخت اجاره دانشجويان روزانه جديدالورود دختر مي -2.شود بندي انجام مي صورت وجود ظرفيت و بر اساس الويتدانشجويان روزانه، در 
بـه دارنـدگان    -3). ريـال بـوده اسـت    6،000،000سال تحصيلي مبلـغ   به ازاي هر نيم 1392-93هزينه خوابگاه غيردولتي در سال تحصيلي ( واقع در داخل شهر استفاده نمايند

در تمـام  ) شبانه( اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان نوبت دوم -4. شود ه ميئخوابگاه به صورت رايگان ارا 1393هاي يك و دو رقمي آزمون سراسري سال  رتبه
سرويس اياب و ذهاب به تعداد محـدود و   -6. شود ه ميئشنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات اراتغذيه دانشجويان فقط در روزهاي غيرتعطيل از  -5. باشد مدت تحصيل مي

در تمـام محـيط دانشـگاه و امـاكن وابسـته بـراي       ) پوشش چـادر ( داشتن حجاب كامل اسالمي -7. هاي خارج دانشگاه وجود دارد براي دانشجويان روزانه دختر ساكن در خوابگاه
  www.Qom.ac.ir   :شاني اينترنتين      .باشد در اين دانشگاه محيط آموزشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي -8. ر الزامي استدانشجويان دخت

  دانشگاه كاشان* 
بـا مـديريت بخـش    (هـاي خـودگردان    توانند با پرداخت هزينه اجاره بهاء از خوابگاه فاقد خوابگاه بوده و دانشجويان دوره روزانه مي) شبانه(انشگاه براي دانشجويان نوبت دوم د -1

توانند با  جويان دختر ميباشد، دانش با توجه به اينكه واحد خواهران دانشگاه در داخل شهر و خارج از سايت اصلي دانشگاه مي -2. واقع در داخل دانشگاه استفاده نمايند) خصوصي
صـرفاً در روزهـاي   دانشـجويان  بـا يارانـه دولتـي بـراي     تغذيـه   -3. واقع در داخل شهر استفاده نماينـد ) با مديريت بخش خصوصي(هاي خودگردان  پرداخت اجاره بهاء از خوابگاه

تواننـد از سـلف سـرويس دانشـگاه      بانه با پرداخت پنجاه درصد هزينه تمام شـده غـذا مـي   گردد و دانشجويان ش برابر ضوابط و مقررات ارائه مي) از شنبه تا چهارشنبه(غيرتعطيل 
  www.kashanu.ac.ir :نشاني اينترنتي   0361-5552930: دورنگار  5555333: تلفن    87317-51167: دپستيك  . بلوار قطب راوندي ،كاشان: آدرس -4. استفاده نمايند

  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 
گيـرد و   دوره روزانه، در صورت دارا بودن ساير شرايط و كسب امتيـازات الزم، خوابگـاه تعلـق مـي    ) بر اساس رتبه آزمون(از پذيرفته شدگان برتر % 25فقط به دانشگاه در اين  -1

 ،سـنندج : آدرس -3. گيرد مكانات رفاهي، نظير خوابگاه تعلق نميا) شبانه(به دانشجويان دوره نوبت دوم  -2. دانشگاه در قبال ساير دانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعهدي ندارد
 www.uok.ac.ir:  نشاني اينترنتي           0871-6624004:  دورنگار     6660067: تلفن  66177-15175: كدپستي       416: صندوق پستي.     بلوار پاسداران

  بجنورددانشگاه كوثر ـ * 
 17استان خراسان شـمالي، بجنـورد، خيابـان    : آدرس -3. باشد فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشگاه  -2. باشد پذيرش دانشجويان در اين دانشگاه فقط از ميان داوطلبان زن مي -1

 0584-2260245 :دورنگار      2260008:  تلفن      94156-15458: كدپستي        .شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان
  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 
  .خيابان شهيد بهشتي ،گرگان: آدرس -2. باشد ميبراي دانشجويان ، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي آباد كتول دو دو شهر گرگان و علي اين دانشگاه -1

 www.gu.ac.ir:  نشاني اينترنتي    0171-2229068:  تلفن و دورنگار       49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي
  دانشگاه گنبدكاووس* 
گنبـد كـاووس،   : آدرس -3. باشـد  داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي) ويژه خواهران(دانشكده علوم انساني آزادشهر  -2 .باشد ميدولتي خوابگاه هرگونه فاقد  دانشگاهاين  -1

  www.gku.ac.ir :   نشاني اينترنتي     0172-2224060:  دورنگار       2225021-3:  تلفن     163: صندوق پستي).    فرودگاه سابق(خيابان شهيد فالحي 
  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
جهت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت       -2 .باشد واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمي 1393-94با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي  -1

  .مراجعه نماييد www.guilan.ac.ir  :نشانياينترنتي دانشگاه به 
  آباد لرستان ـ خرمدانشگاه * 
لدختر، الشتر و نورآباد اسـتفاده از غـذاخوري دانشـگاه    پكز آموزش عالي كوهدشت، امر در -2. در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد تعهديدانشگاه لرستان هيچگونه  -1

  www.lu.ac.ir   : نشاني اينترنتي   .باشند فاقد خوابگاه ميضمناً مراكز فوق بصورت آزاد بوده و 
  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
     0112-5232091-5: تلفن     47415: كدپستي.     خيابان پاسداران ،بابلسر: آدرس -2. باشد اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي و يا اسكان دانشجويي مي -1

 www.umz.ac.ir:   نشاني اينترنتي
  اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ * 
دانشـكده كشـاورزي و منـابع     -2. دهـد  امتيازبندي خوابگاه اختصاص مي فقط به تعداد محدودي از دانشجويان دوره روزانه بر اساس به دليل محدوديت خوابگاه، ين دانشگاها -1

هـاي نـوين و دانشـكده     دانشـكده فنـاوري   -3. باشد براي دانشجويان مي آباد مغان قرار دارد و فاقد هرگونه امكانات خوابگاه دولتي كيلومتري شهرستان پارس 15طبيعي مغان در 
   0451-5512081-90 :تلفن    . باشند هرگونه امكانات خوابگاه دولتي براي دانشجويان مي و فاقد اند شهرستان نمين واقع شده هاي خارجي در زبان

 www.uma.ac.ir  : نشاني اينترنتي
  دانشگاه مراغه* 

  www.mhec.ac.ir:   نشاني اينترنتي     .ندارددر خصوص تأمين آن هيچگونه تعهدي فاقد خوابگاه بوده اين دانشگاه 
  دانشگاه مالير* 
  .جاده اراك 4كيلومتر  ،مالير: آدرس -2. هاي خودگردان استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان ميو اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي بوده  -1

 www.malayeru.ac.ir:    نشاني اينترنتي           0851-3339983: تلفن           65719-95863 :كدپستي
  دانشگاه نيشابور* 
: آدرس -2. بـرداري اسـت   در سـال قابـل بهـره   ) صد هزار تومانتشه(ريال  000/000/8 معادل دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي است و خوابگاه خودگردان با هزينه تقريبي ساليانه -1

  www.neyshabur.ac.ir: نشاني اينترنتي    0551-6629001-4 :تلفن   .  انتهاي شهرك قدس، انتهاي بلوار اديب، پرديس دانشگاه نيشابور ،نيشابور



 ها پيوست

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط دانشگاه48 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 
     0547-3312289: تلفكس      3314163: تلفن.     جاده بمپور 4كيلومتر  ،شهرستان ايرانشهر ،استان سيستان و بلوچستان: آدرس

  ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر* 
      .  ندارد) شبانه(اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم  -2. اين دانشگاه براي درصدي از دانشجويان روزانه امكانات خوابگاهي دارد -1

 www.vru.ac.ir   :نشاني اينترنتي
  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
  3995:صندوق پستي  .جاده ميناب 6 كيلومتر بندرعباس، :آدرس -2 .معذور است) نوبت دوم روزانه و( ها ه و واگذاري خوابگاه به دانشجويان كليه دورهئاين دانشگاه از ارا -1

 www.hormozgan.ac.ir: نشاني اينترنتي        0761-7660012 :تلفن
  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 
بـرادران رشـته نيمـه متمركـز      و) 93مهرماه سال ( 93-94برادران بغير از رشته نيمه متمركز طراحي صنعتي نيمسال اول  روع به كالسش -2. اشدب فاقد خوابگاه مي دانشگاه -1

 .دايـر خواهـد شـد   ) 93سـال   بهمن ماه( 93-94ها اعم از متمركز و نيمه متمركز خواهران از نيمسال دوم  كليه كالس و) 94مهر ماه سال ( 94-95طراحي صنعتي نيمسال اول 
  .باشد هنراسالمي با گرايش شيشه مي يرش رشتهپذ -4 .كارداني فرش در شهرستان هريس و فقط براي برادران خواهد بود هاي كليه كالس -3

 www.tabriziau.ac.ir  :نشاني اينترنتي
  دانشگاه هنر ـ اصفهان* 

 www.aui.ac.ir   :نشاني اينترنتي     .   باشد ميفاقد خوابگاه دولتي دانشگاه هنر اصفهان 
  دانشگاه هنر ـ تهران* 
دانشگاه تعهدي بـراي اسـكان دانشـجويان روزانـه و      -3 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -2. تهران به كرج و بالعكس را ندارددانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب  -1

اسالمي و پوشـش مناسـب   دانشجويان موظف به رعايت شئونات  -4 .شود ندارد و خوابگاه خودگردان نيز با در نظر گرفتن اولويت و به صورت محدود واگذار مي )شبانه(نوبت دوم 
ي ورود بـه  بـرا را بايد حداقل الزم كه متقاضي تغيير رشته شوند، هاي نمايش و موسيقي  الخصوص دانشجويان رشته كليه دانشجويان علي -5. باشند مطابق ضوابط تعيين شده مي

يرش قطعي در رشته موسيقي نظام عالوه بـر كسـب قبـولي گـزينش سـازمان      براي پذ -6 .ندوده باشكسب نمآموزش كشور بر اعالم سازمان سنجش رشته جديد در سال آزمون 
 www.art.ac.ir :نشاني اينترنتي      .بايست حداقل نمره قبولي الزم در ساز تخصصي را نيز كسب نمود مي) ارتش جمهوري اسالمي ايران(بورس دهنده 

  دانشگاه هنر ـ شيراز
  .مراجعه نمايند www.shirazartu.ac.ir: براي اطالع بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني -2. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد -1

  دانشگاه ياسوج* 
 .ياسوج، خيابان ارتش: آدرس -2 .ليكن تعهدي براي تامين خوابگاه برادران ندارد ر به كار خواهد بست،دختراي دانشجويان در تامين خوابگاه ب دانشگاه مساعي خود را -1

  دانشگاه يزد* 
  .پرديس اصلي دانشگاه ،خيابان پژوهش ،بلوار دانشگاه ،صفائيه ،يزد: آدرس -2 .نمايد امكانات خوابگاهي را براي دانشجويان غيربومي فراهم مي  اين دانشگاه در حد توان، -1

  www.yazduni.ac.ir :   نشاني اينترنتي
  مجتمع آموزش عالي بم* 

خوابگـاه خـودگردان بـا قيمـت مناسـب      اما براي كليـه دانشـجويان    .مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد
  .بيني شده و تحويل داده خواهد شد پيش

  مجتمع آموزش عالي گناباد* 
فاقد سرويس اياب و ذهاب بوده و اسـتفاده از غـذاخوري آن بـه    همچنين مجتمع فاقد خوابگاه و  -2. آموزشي هيچگونه وابستگي به دانشگاه فردوسي مشهد ندارد مجتمعاين  -1

 www.gonabad.ac.ir: نشاني اينترنتي   0533-7353969: دورنگار  7355969: تلفن.     گناباد، خيابان شهدا، بعداز دادگستري: آدرس -3. باشد ميقيمت ازاد 
  مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي* 
به تامين نسبت مركز اين  -3. باشد مي يمركز فاقد تسهيالت خوابگاه اين -2. و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مركزاين تعهد استخدام در  عدم بورسيه و -1

  19395-3377: صندوق پستي.    تهران، نياوران، سه راه كاشانك، خيابان نصيرآبادي: آدرس -4. هيچگونه تعهدي ندارد تغذيه دانشجويان ذهاب و و  سرويس اياب
  021-22282083: دورنگار    22291325-9: تلفن

  
  
  
  
 

  زهاي نيمه متمرك رشته زتوضيحات كلي برخي ا
  هنر ـ تهران رشته كارشناسي آهنگسازي دانشگاه * 

سؤال سازشناسي ايراني و  5«سؤال  15به صورت كتبي (سازشناسي ايراني و جهاني  - 2). گذاري شده به صورت كتبي شامل يك سؤال باس شماره(هارموني  - 1 ):بخش اول : عملي  آزمون
   .محاسبه خواهد شد 4عملي كليه دروس با ضريب  آزمون. پيانو - 2) شامل سرايش و تربيت شنوايي(مباني نظري موسيقي  - 1 ):بخش دوم). »سؤال سازشناسي جهاني 10
  ها دانشگاهرشته نوازندگي ساز ايراني و ساز جهاني * 

و   نظـري   بر مبـاني   تسلط الزم  و همچنين)  ضربي  سازهاي  استثناي  به(  ايران  سنتي  موسيقي  از سازهاي  يكي  به  ، تسلط الزم ايراني موسيقي  نوازندگي  در رشته - 1 : عملي  و آزمون  مصاحبه
  بر مبـاني   تسلط الزم  و همچنين)  ضربي  سازهاي  استثناي  به(  سمفونيك  موجود در اركسترهاي  از سازهاي  بر يكي  الزم ، تسلط جهاني موسيقي  نوازندگي  در رشته - 2.  ايراني موسيقي  عملي
 درسـي  6  استعداد از ضريب  آزمون  به  نسبت  رديف  خواهد شد و اجراي  ارزيابي  شنوايي  هاي توانايي ساز و  استعداد نوازندگي ، عملي  آزمون و  در مصاحبه - 3   .جهاني  موسيقي  و عملي  نظري

   . است برخوردار
هاي تحصيلي نقاشي، ارتباط تصويري، هنرهـاي تجسـمي، طراحـي پارچـه، طراحـي لبـاس، نمـايش، كتابـت و نگـارگري،           رشته* 

  ها و مؤسسات آموزش عالي سازي و طراحي صنعتي دانشگاه مجسمه
  .خواهد شد  محاسبه) 4(  با ضريب  عملي  پروژه  ، درس سازي مجسمهمتمركز  نيمه  رشته  در گزينشـ 
در   كه  پذيرد و داوطلباني مي  متمركز انجام نيمه  روش  به  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاهطراحي پارچه، طراحي لباس  ، ارتباط تصويري،  نقاشي  هاي دانشجو در رشته  پذيرشـ 

ارتبـاط   ، نقاشـي   هـاي  رشته  در گزينش  عملي  آزمون. نمايند  شركت)  تشريحي  آزمون(  عملي  گيرند، بايد در آزمون مذكور قرار مي  هاي رشته  چندبرابر ظرفيت  شدگان معرفي  رديف
متمركز نمايش كار عملي  و براي رشته نيمه گردد مي  محاسبهدر گزينش نهايي  4  ضريب با  كه خواهد بود  طراحي  درس، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي، تصويري

  .گردد در گزينش نهايي محاسبه مي 4متمركز كتابت و نگارگري با ضريب  محاسبه خواهد شد و آزمون عملي رشته نيمه 4با ضريب 
  



 ها پيوست

 و ضوابط مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط 49 صفحه ها پيوست
 

  غيرانتفاعي -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اختصاصي دانشگاهعمومي و شرايط و ضوابط 
  ـ مشهد ) ع(رضا  امامالمللي  بينغيرانتفاعي  -غيردولتي   دانشگاه* 
ترجيحا (رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي  -2 .التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد و پايبندي به اسالم و  -1

براي كليه دانشجويان الزامي  2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  -3 .هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) چادر براي خواهران
شده داوطلب بـه    معدل اعالم( و يا بيشتر باشد 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها  -4. است و هنگام ثبت نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد

دانشجويان رتبه اول تا سوم هـر رشـته    -5. اخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بودهاي تحصيل اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرد و رشته) سازمان سنجش
دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در  -6. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي( در هر سال

دانشـجويان ممتـاز و    -7. ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخـوردار خواهنـد شـد    ي دانشگاهمسابقات علمي و يا ورزش
دانشجويان دختر و غير  -8. ند شداز تخفيف شهريه برخوردار خواه) ع(المللي امام رضا نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه

اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -9 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند بومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي
خيابان ، مشهد): خواهران( درس پرديس رضوانآ -11 0511-8448620-5 :تلفن . خيابان اسرار ،انشگاهخيابان د ،مشهد: آدرس سازمان مركزي دانشگاه -10. آموختگان به دانش

    www.imamreza.ac.ir  :نشاني اينترنتي         0511-9415161 :تلفن .19و  17بين كوهسنگي ، كوهسنگي
  غيرانتفاعي سوره ـ تهران -دانشگاه غيردولتي * 
شدگان بايد در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون عملي رشته ذيـربط شـركت    ها به صورت شرايط خاص بوده و معرفي براي كليه رشته دانشگاهپذيرش دانشجو در اين  -1

به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهـد از   دانشگاهتحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط خاص  ،كيد بر رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علومأت -2. نمايند
و  شدگان الزامي است و پذيرش نهايي منوط به تائيد گزينش سازمان تبليغات اسالمي خواهد بود كه در طول دوره تحصيل براي پذيرفته ،باشد مي دانشگاههاي پذيرش اين  اولويت

بايـد كليـه   و مؤسسات آمـوزش عـالي،   ها  دانشجويان در صورت انصراف و يا انتقال به ساير دانشگاه -3 .رعايت شود شرايط احراز صالحيت مستمراً در طول دوره تحصيل نيز بايد
هـاي   هكليـه هزينـ   -5 .مين خوابگاه نـدارد Ĥهيچگونه تعهدي در قبال ت دانشگاه -4. تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند ،هاي باقيمانده را برابر ضوابط وزارت علوم شهريه ثابت ترم

شدگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف بـه   پذيرفته -6. باشد نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان
ن كريم و همچنين بسيجيان فعال در الويت آان آزادگان، حافظان قردرصد، فرزند 40، فرزندان جانبازان باالي  پذيرش فرزندان شاهد -7 .نياز خواهند بود گذراندن واحدهاي پيش

تهران، خيابان آزادي، بين خوش و بهبودي، : آدرس -9. ها از تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز بهره مند خواهند شد كشوري و المپيادي 200هاي زير  رتبه -8. باشد مي
 www.soore.ac.ir :نشاني اينترنتي         021-66354245-6: لفنت.           398نبش كوچه كامياران، پالك 

   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي  -غيردولتي دانشگاه * 
   www.shbu.ac.ir: نشاني اينترنتي   0311-6816760-6: تلفن     53784-81431: كدپستي.   اصفهان، شهر جديد بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته: آدرس

  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمه  غيرانتفاعي -غيردولتي  دانشگاه* 
تهيـه مسـكن   هـاي الزم جهـت    مشـاوره  دانشـگاه همچنين امور دانشـجويي   -2 .باشد مي )به تعداد محدود( دانشجويان دختر غيربومي داراي خوابگاه استيجاري برايدانشگاه  -1

        46415-451 :صندوق پستي    .نابتداي محور جاده نور به چمستا، نوري... ا خيابان شيخ فضل، شهرستان نور، مازندران: نشاني -3 .دهد ه ميئاستيجاري در سطح شهر را ارا
 www.mohaddes.ac.ir: اينترنتينشاني     011-44510490: دورنگار    44511860: تلفن       46418-59558 :كدپستي

  )وابسته به جهاد دانشگاهي(علم و فرهنگ غيرانتفاعي  -غيردولتي دانشگاه * 
. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران -2. و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانمعتقد به دين مبين اسالم  -1 :شرايط عمومي

به : كر مهمتذ .و شئون اخالقي و اسالمي در محيط دانشگاه) حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران(ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  -3
بـديهي اسـت   . * شود به طور كامل اجرا مي) به ويژه در حوزه حجاب و عفاف(دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي محيط منظور حفظ سالمت علمي، اخالقي و معنوي 

با عنايت به مصوبات دانشگاه به منظور توانمند  -1 :شرايط اختصاصي .آمدنام بعمل نخواهد  در صورت عدم احراز شرايط الزم توسط پذيرفته شدگان، از آنان در اين دانشگاه ثبت
در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دارد، كليه پذيرفته شدگان در طي دوران تحصيل عالوه بر  سازي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ كه تĤثير به سزايي

با توجه به رشته تحصيلي (دو واحد جبراني يكي از دروس زبان انگليسي، عربي يا فرانسه : ها شامل اين دوره. باشند هاي خاص مي راندن دورهواحدهاي مصوب رشته، موظف به گذ
و مـرتبط بـا رشـته تحصـيلي     افـزار كـاربردي    و واحد كارآفريني، دو واحد مديريت خانواده و آشنايي با حداقل دو نـرم ددر هر نيمسال تحصيلي، ) و بر اساس آزمون تعيين سطح

در گروه آزمايشي هنر بـا   1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  -2 .بديهي است در پايان دوره مدرك معتبر از سوي دانشگاه علم و فرهنگ صادر خواهد شد. باشد مي
، همچنين داوطلبان گروه آزمايشي هنر داراي رتبـه  ا انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگانكه اين دانشگاه ر 300هاي آزمايشي با رتبه كمتر از  و در ساير گروه 50رتبه كمتر از 

بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به  -3. شوند مند مي تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهره% 50، از 700تا  300هاي آزمايشي با رتبه  و در ساير گروه 200تا  51
دانشجويان اين دانشگاه از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان       -4 .رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت دانشجويان ممتاز و

برخـوردار  در صورت تخصيص اعتبـار،  ) يهاي عادي، ضروري و اضطرار وام ازدواج و وام(الحسنه دانشجويان ايران  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
برابـر  هاي اول تا سوم را كسب نماينـد، تخفيـف در شـهريه     ها و مؤسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -5 .خواهند شد

ها و مراكز علمي جهـاد   ها، پژوهشگاه ته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكدهدانشجويان اين دانشگاه به تناسب رش -6. تعلق خواهد گرفتضوابط و مقررات 
. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد -7. دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود

   13145-871: صندوق پستي .خيابان بهار ،)پارك(شهيد عربشاهي خيابان  ،شهيد همتبزرگراه نرسيده به  ،اشرفي اصفهانيشهيد بلوار  ،تهران: آدرس -8
:  تلفن   .  20پالك  ،)گلستان يكم(خيابان شهيد ثقفي  ،خيابان درختي ،بلوار شهيد دادمان ،شهرك غرب ،تهران: آدرس دانشكده هنر و معماري -9   021-44238171-5: تلفن

  www.usc.ac.ir:  شاني اينترنتين        9-22350808-021
به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلـق خواهـد    دانشگاهبر اساس مصوبه هيأت امناي  -1 :شرايط و ضوابط اختصاصي واحد رشت

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و  ها و مؤسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -2. گرفت
.  ، سـاختمان آموزشـي كوشـيار   179، گلسـار، بلـوار گـيالن، خيابـان      رشت: آدرس -4. ه هيچگونه تعهدي در قبال تĤمين خوابگاه ندارددانشگااين  -3. هد گرفتمقررات تعلق خوا

 www.rasht.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي       0131-7271861-7272845 : تلفن        41667-45886: كدپستي
 .شـد د نـ خواهثابـت برخـوردار   شـهريه  % 40تـا   20تخفيـف  از ، نامه طبق آيين اول تا سوم در هر سال تحصيلي هاي دانشجويان رتبه -1 :صاصي واحد كاشمرشرايط و ضوابط اخت

 آمـد  و رفـت  سـرويس  شعبه اين در -3 .خود دانشجويان و براساس اولويت و ظرفيت واگذار خواهد شد توسط هزينه پرداخت و استيجاري صورت به دانشجويان براي خوابگاه -2
 .باشـد  مـي  موجـود  دانشـجويان  براي) نهار( گرم غذاي و سرويس سلف بوفه، -5. ندارد مهماني و انتقال برنامه شعبه اين -4. است شده بيني پيش هزينه اخذ با دانشجويان جهت

  پمـپ   روبـروي ،  مرتضـي  بلـوار سـيد   ،كاشمر -3. باشد اين مؤسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه مناسب مي -7. دانشجويان رفاه صندوق بودجه مطابق دانشجويي وام -6
  www.kashmar.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي            0532-8250800-3  :تلفن         96716-97714:  صندوق پستي.   بنزين

ه، به دانشجويان ممتاز و رتبه اول دانشگابر اساس مصوبه هيأت امناي  -2. هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد نشگاهدااين  -1 :شرايط و ضوابط اختصاصي واحد همدان
تحقيقات و فنـاوري در صـورت    ،دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم -3. تا سوم در هر نيمسال تحصيلي، تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت

  .50  پالك جهاد دانشگاهي،  كوچه، كاشاني ...ا  بلوار آيتابتداي  خواجه رشيد،  چهارراهخيابان شريعتي،  ،همدان: آدرس -4. تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد
  www.hamedan.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي          0811-2527122-2520264  :تلفن
  www.sau.ac.ir: نشاني اينترنتي                                علم و هنر ـ يزد غيرانتفاعي -گاه غيردولتي دانش* 

  0352-7274040: دورنگار                     7274010  :تلفن                                                        . ، ميدان چادرملواردكانشهرستان : اردكان  شعبهآدرس 
  0352-3624410: دورنگار     3622941و  3623741: تلفن                    .   روبروي بانك مسكن  ،) ره( خميني  امام  خيابان ،اشكذر شهرستان: اشكذر  شعبهآدرس 

     0351-8264092: دورنگار               8264080-89: تلفن       89167-13335: كدپستي.   اي يزد يزد، بلوار دانشجو، جنب شركت برق منطقه: آدرس شعبه يزد
  ـ بابل  مازندران  و فنون  علومغيرانتفاعي  -غيردولتي   دانشگاه* 
   0111-2291205-9: تلفن    734: صندوق پستي   . 12سرداران خيابان  ،خيابان شيخ طبرسي ،بابل: آدرس -2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه براي خواهران مي -1

 www.ustmb.ac.ir :اينترنتينشاني 
  مفيد ـ قمغيرانتفاعي  -غيردولتي   دانشگاه* 
هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسـط خـواهران در    نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1

بـا  (با توجه به ظرفيت موجود، امكـان واگـذاري خوابگـاه    ) اعم از برادارن و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2. ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است بخشتمام 
 www.mofidu.ac.ir: نشاني اينترنتي        025-32925761) خط 8: (تلفن        .   ميدان مفيد ،قم: آدرس -2. را دارد) دريافت هزينه تمام شده از دانشجو



 ها پيوست

 و ضوابط مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط 50 صفحه ها پيوست
 

  غيرانتفاعي -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اختصاصي دانشگاهعمومي و شرايط و ضوابط 
  غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
.  فرعـي سـوم سـمت راسـت     ،خيابـان شـهيد شـيخي    انتهـاي  ،همـت جنـوبي   ،ميدان معلم ،شيراز: آدرس -2. باشد خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي 3اين مؤسسه داراي  -1

 www.apadana.ac.ir: نشاني اينترنتي                 0711-8425060: دورنگار        8321444و  8422788: تلفن        71858-84891: كدپستي
  غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
تـالش خواهـد   سسه ؤماين  -2. درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 ترتيب از تخفيفه سسه بؤاول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين م هاي دانشجويان رتبه -1

 .گرفـت خواهـد   تعلـق يف شـهريه  ورزشي تخفاول كليه قهرمانان به  -3. هزينه آن به عهده دانشجو خواهد بوداسكان دهد كه هاي خودگردان  خوابگاه درهمه دانشجويان را كرد 
     0441-3839350: دورنگار       3828351-3827171-3827771: تلفن  .  201شماره  ،روبروي مجتمع فرهنگي شمس ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه: آدرس-4

 www.uca.ac.ir: نشاني اينترنتي
  غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
مين خوابگاه دانشـجويان دختـر و پسـر را    أهمكاري الزم در ت اين موسسه -2. شدتخفيف داده شهريه ثابت  درصد 25 و 50، 100رتبه اول تا سوم به ترتيب از  دانشجويانبه  -1

مختلـف   هـاي  بـه دانشـجوياني كـه در رشـته     -4. ايثارگرانايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و  همكاري با بنياد شهيد و امور -3. خواهد داشت
 ،سـاري : آدرس -5. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي% 25 و 50 ،100را كسب نمايند به ترتيب  سوم كشوري، استاني يا شهرستاني هاي اول تا رتبه... فرهنگي، ورزشي، علمي و 

  0151-2133942-49 :تلفن.        تان فيروزيانروبروي هنرس ،به دانشگاه آزاد اسالمي نرسيده ،بلوار خزر
  غيرانتفاعي ارشاد ـ دماوند -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 . ابتداي بلوار شهيد رجايي ،گيالوند ،دماوند): واحد برادران(آدرس  -2. باشد محل تحصيل دانشجويان دختر در تهران و محل تحصيل دانشجويان پسر در شهرستان دماوند مي -1

.  24پـالك   ،نرسـيده بـه خيابـان فلسـطين     ،خيابان شهداي ژانـدارمري  ،خيابان ابوريحان ،خيابان انقالب، تهران): واحد خواهران(دفتر مركزي تهران  0221-5232328-9: تلفن
 www.eud.ac.ir: نشاني اينترنتي       021-66483602-7: تلفن
  ارم ـ شيرازغيرانتفاعي  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
بـه   -2. شـود  نيمسال بعـد تخفيـف داده مـي    درصد شهريه ثابت 25، 50، 100هر نيمسال، با توجه به تعداد پذيرفتگان به ترتيب  به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در -1

درصد شهريه ثابـت نيمسـال اول تخفيـف داده     50ان رشته و سهميه باشد، درصد رتبه آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودي هم تمامي پذيرفتگاني كه رتبه آنها كمتر از ده
 . شـهيد مختـاري  خيابـان  ابتـداي بلـوار شـهيد چمـران،      ،شـيراز : آدرس -4 .خوابگاه خود گـردان بـا نظـارت موسسـه بـه متقاضـيان را دارد       موسسه امكان واگذاري -3. شود مي

 www.eram-shiraz.ac.ir  :نشاني اينترنتي   0711-6465387: دورنگار         6465378-80: تلفن         71947-74475: كدپستي
  غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 www.astarabad.ac.ir: نشاني اينترنتي 0171-4429224-5: تلفن  49198-13662: كدپستي.گرگان، كوي افسران، خيابان اول، قبل از افسران دوماستان گلستان، : آدرس
  غيرانتفاعي البرز ـ قزوين -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
بنياد شهيد و امورايثارگران و كميته اين مؤسسه با  -3. شود هاي اول تخفيف شهريه داده مي رتبهبه دانشجويان ممتاز  -2. باشد اين مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان مي -1

دانشجويان با  -4 .توانند از اين قرارداد استفاده نمايند امداد در خصوص فرزندان و همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرارداد داشته و دانشجويان واجد شرايط مي
. باشـند  نيمسال تحصيلي معاف ميقرارداد شهريه ثابت در اولين % 50كشوري از پزداخت  3000الي  1000كشوري از پرداخت شهريه ثابت و دانشجويان با رتبه  1000رتبه زير 

 www.alborzq.ac.ir: نشاني اينترنتي        0282-2574045: دورنگار           2577190: تلفن.        ، جنب اوبان كرجقزوين، شهر محمديه: آدرس -5
  ـ يزد) ع(امام جواد غيرانتفاعي -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
در طول دوره تحصيلي معاف  )ثابت و متغير( در صورت كسب شرايط، از پرداخت شهريه ،درصد باالي پذيرفته شدگان باشد 5دانشجوياني كه رتبه آنها در رشته امتحاني جزء  -1

بـراي كليـه دانشـجويان     -3. شـوند  برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( از معافيت شهريهترم  در هر فرهنگي و ورزشي هر رشته، علمي، دانشجويان ممتاز -2. خواهند شد
  .جواد بلوار ،بلوار شهيدان اشرف ،)جانباز(ميدان اطلسي  ،صفائيه ،يزد: آدرس -4 .خوابگاه تأمين خواهد شد متقاضي خوابگاه خودگردان با دريافت هزينه،

 www.iju.ir : نشاني اينترنتي     0351-8281200-4:  تلفن
  )فوالدشهر(غيرانتفاعي امين ـ اصفهان  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
% 50براي فرزندان شاهد و جانبازان بيش از  -2. اين مؤسسه در قبال اخذ اجاره نسبت به تأمين خوابگاه دخترانه و پسرانه مستقل به مؤسسه با شرايط خاص اقدام نموده است -1

در نظر گرفته % 20به نفرات اول تا سوم هر ترم در هر رشته تحصيلي به عنوان پاداش آموزش و تحصيل تخفيف تا  -3. و آزادگان تخفيف شهريه خاصي در نظر گرفته شده است
 .هاي جنگ تحميلي نيـز تخفيـف ويـژه داده خواهـد شـد      جبهه به باال و همسران شهدا و رزمندگان با بيش از يك سال سابقه حضور در% 25به آزادگان، جانبازان  -4. شده است

تخفيف در هر ترم در نظـر گرفتـه خواهـد    % 20دانشجوياني كه رفتار اسالمي و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و مقررات خاص مؤسسه را رعايت نمايند تا  -5
.  ساختمان سابق شـركت عمـران   ،20يونيت  ، A2محله  ،فوالدشهر ،اصفهان: آدرس -7. در نظر گرفته شده است فرزندان تحت پوشش كميته امداد واجد شرايط تخفيف -6. شد

  0335-2636161: تلفن
  غيرانتفاعي بهار انديشه ـ چابهار -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0545-3334201: دورنگار       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي      .   استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيال :آدرس
  غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هـاي گذشـته تمهيـداتي را     همانند سالاين مؤسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي  -2 .گيرد به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي -1

 www.binaloud.ac.ir: نشاني اينترنتي        0511-4230565: تلفن         .4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :آدرس -3. فراهم خواهد نمود
  غيرانتفاعي تابران ـ مشهد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
) ب .خـانواده معظـم شـهدا، جانبـازان و ايثـارگران     ) الف: گيرد تعلق مي موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي يشهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا تخفيفات -1

دانشجويان تحت پوشـش كميتـه امـداد امـام     ) د .تابران آموزش عالي تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه) ج .علمي، فرهنگي و ورزشي دانشجويان ممتاز
خودگردان داراي مجوز از سوي دانشـگاه   هاي هاي دانشجويي به خوابگاه دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاه -2 .بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه ، سازمان)ره(خميني

  .    11پالك  ،4/60خيابان شريعتي  ،60شريعتي  ،بلوار شريعتي ،آباد قاسم ،مشهد: آدرس -3. منتخب استان، معرفي خواهند گرديد
 www.tabaran.ac.ir:  نشاني اينترنتي        0511-5227223: دورنگار    5227219و   5227215-7: تلفن     91895-397:  صندوق پستي  91897-13113:  كدپستي

  نيشابورـ  ثامن غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسه* 
. شوند در هر سال از تخفيف شهريه برخوردار مي 17با معدل باالتر از ) اول تا سوم(ممتاز  دانشجويان -2. خوابگاه دانشجويي خودگردان براي دانشجويان تهيه ديده شده است -1
 0551-3331600  :دورنگار3-3347072 :  تلفن     .1416پالك   ،جنوبييت آنبش ، )ره(خيابان امام خميني ،نيشابور ،خراسان رضوياستان : آدرس – 3

  جهاد دانشگاهي ـ اصفهان غيرانتفاعي -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
    0311-3667266: دورنگار   3667261-5 :تلفن    53715-343: صندوق پستي .بلوار پرديس خيابان عموشاهي،  ،شهرك منظريه ،انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي ،اصفهان: آدرس

  www.jdeihe.ac.ir  :نشاني اينترنتي
  ـ اهوازخوزستان جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعي -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
سسه هيچگونـه تعهـدي   ؤاين م -2. مند خواهند بود هدرصدي شهريه نيمسال بعد بهر 40تا  20نامه از تخفيف  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي مطابق با آيين -1

: آدرس -3 .شـوند نظـارت دارد   هاي دانشجويي كه به صورت خصوصـي اداره مـي   سسه بر خوابگاهؤمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد ولي امور دانشجويي و فرهنگي مأدر قبال ت
  www.mjdkh.ac.ir  :نشاني اينترنتي  0611-3345826: دورنگار    3345372-4  : تلفن.  خوزستان نور پيام  دانشگاه  جنب ،1  بلوار پرديسانتهاي  ،گلستان جاده ،اهواز
  جهاد دانشگاهي ـ كرمانشاه غيرانتفاعي -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
كل كشور  1000دانشجويان با رتبه زير  -2 .برخوردار خواهند شددرصد در شهريه ثابت  40تا  20نامه از تخفيف  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين -1

 .باشـند  شهريه ثابت در طول مدت تحصـيل معـاف مـي   % 50كل كشور از پرداخت  3000تا  1000از پرداخت كل شهريه ثابت در طول مدت تحصيل معاف و دانشجويان با رتبه 
  .خيابان جهاددانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: آدرس -4 .نمايد مين ميأرا تغيربومي سسه از طريق خوابگاه خودگردان اسكان دانشجويان ؤاين م -3

   www.jdku.ac.ir  :نشاني اينترنتي   0831-8246768و  8254714 :تلفن



 ها پيوست

 و ضوابط مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط 51 صفحه ها پيوست
 

  غيرانتفاعي -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اختصاصي دانشگاهعمومي و شرايط و ضوابط 
  غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
چهـارراه  ، شـيراز : آدرس -3. باشد براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي -2. بود تخفيف شهريه برخوردار خواهنددانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيمسال تحصيلي از  -1

  www.hafez.ac.ir: نشاني اينترنتي       0711-2349419: دورنگار     2349420-23: تلفن    7133963783كدپستي   . 17پالك ،كوچه شهيد حجري ،پانزده خرداد
  غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسه* 
: آدرس -3. دگـرد  فـراهم مـي  خـودگردان  خوابگـاه  براي دانشجويان تا حـد امكـان    -2. دبوخواهند  دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار -1

   0171-3373703: دورنگار    3371078-9و  3371095-7: تلفن . بلوار نيايش شرقي، 18و  16بين ويالي انتهاي  ،شهرك ويالشهر ،گرگان
  غيرانتفاعي حكيم طوس ـ مشهد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

 www.ftoosi.ac.ir: نشاني اينترنتي    0511-8470880: تلفن و دورنگار.    101، پالك 9ابوذر غفاري، ابوذر  بلوارمشهد، احمدآباد، : آدرس
  غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ـ ساوه -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ها در ساوه قـرارداد   شجويي با ساير دانشگاهنسسه جهت اسكان و خوابگاه داؤم -2. باشند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته بر اساس ورودي از تخفيف شهريه برخوردار مي -1

 www.hnkh.ac.ir:  نشاني اينترنتي     086-4278000-6: تلفن. جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: ادرس -3 .همكاري دارد

  غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه   نور، اين موسسه را به عنوانكه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام  انشجويانيد -1

درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول       40و  30، 20به ترتيب از  19و   17،18 دانشگاهي آموزان با معدل پيش ليه دانشك -2. مند خواهند شد درصد بهره 10و  15، 20 ميزان
 50، 75تحصيلي به ترتيب از پرداخت  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال -4 .كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت به -3. خواهند شد برخوردار

بـه   -6. متغير فرزندان شهيد و ايثـارگران  يه ثابت وهمكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهر -5 .بود درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند 35و 
تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شـهريه تعلـق    هاي اول ها و موسسات آموزش عالي مقام مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در

بـر  ... سرپرست، تحصيل همزمان اعضـاي يـك خـانواده و     هاي كم درآمد و بي ي فرزندان شاهد و آزادگان، خانوادهكليه قهرمانان ورزش حافظان كل قرآن كريم، -7 .خواهد گرفت
  .مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم: آدرس -8. خواهند بود برخوردار  پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه اساس ضوابط و بنابر ميزان

 www.khazar.ac.ir: نشاني اينترنتي         0122-7733989-7732360-1 :تلفن      46315-389: پستي صندوق

  مشهدـ   خيام  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
مين خوابگـاه بـراي كليـه    أتـ  -2 .شـد  خواهنـد  سـال بعـد  ت امناء موسسه، مشمول تخفيف شهريه براي أدانشجويان رتبه اول براساس مصوبات هي سال تحصيلي پايان هر در -1

 :آدرس -4. نام پذيرفته شدگان از طريق سايت اينترنتي مؤسسه انجام خواهد شـد  ثبت -3. نفر 500ظرفيت  سسه باؤهاي متعلق به م خوابگاه در )هزينه اخذ با( دانشجويان دختر
  www.khayyam.ac.ir: نشاني اينترنتي  0511-6640233و  6621777و  6635777  :تلفن  91897-37178: كدپستي   .17رفيعي شهيد  ،رگلش  شهرك ،آباد قاسم ،مشهد

  غيرانتفاعي دانشوران ـ تبريز -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
هاي خصوصي داراي مجوز  دانشجويان غيربومي به خوابگاه -2. سس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدؤت مأدانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هي -1

  548پالك   ،يمان نوركروبروي ساختمان چشم پزشكي ح ،تر از دانشكده پرستاري پايين ،خيابان شريعتي جنوبي ،تبريز: آدرس -3. گردند رسمي معرفي مي
  www.daneshvaran.ac.ir: نشاني اينترنتي    0411-5548159و  5548302: تلفن   51388-15931: كدپستي

  غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
. 48پـالك    زاده، بعد از ميدان بهارستان، جنب مجتمع مسكوني شهيد شفيع ،شريعتيخيابان انتهاي  ،)عج(كوي ولي عصر ،تبريز: آدرس -2. خوابگاه براي خواهران وجود دارد -1

   0411-3333077: دورنگار     3333184-3333165: تلفن    51576-61634: كدپستي
   رامسر حمان ـر  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش مؤسسه* 
توانند از امكان معرفي به خوابگـاه خـودگردان اسـتفاده     دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي -2. دباشن ميتخفيف شهريه برخوردار هر رشته در هر ترم از اول تا سوم  نفرات -1

     www.rahman.ac.ir: نشاني اينترنتي      0192-5230511-3: تلفن.        ، جنب اداره گازميدان بسيجرامسر، : آدرس -3. نمايند
  غيرانتفاعي رسام ـ كرج -ي غيردولتي مؤسسه آموزش عال* 

   026-34582116: تلفكس       34524693: تلفن.    6، كوچه استاد شهريار، شماره )ع(كرج، ميانجاده، به سمت باغستان، نرسيده به ميدان امام حسين: آدرس
 www.rasam.ac.ir: نشاني اينترنتي

  زنجان غيرانتفاعي روزبه ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصـوبات داخلـي مؤسسـه از تخفيـف ويـژه       -2. باشد خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا مي -1

  .كوروشروبروي بيمارستان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، ميدان  ،زنجان: آدرس -3. شد مند خواهند بهره
  غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .شـود  تخفيـف شـهريه داده مـي    به دانشـجويان برتـر در هـر نيمسـال     -2. دنگرد خوابگاه معرفي مينيز به باشد و برادران  مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران مي -1
 www.rouzbehan.ac.ir: نشاني اينترنتي       0151-3219363: تلفن        48179-39945: كدپستي.     جاده دريا) 1(كيلومتر يك  ،ساري: آدرس -3

  ـ شيراز دانش گستر غيرانتفاعي زند  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
ايمـان  (ميدان معلم، بلـوار همـت    ،شيراز: آدرس -3. تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر در نظر گرفته خواهد شد -2. باشد امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي -1

 www.zand-ihe.ac.ir: نشاني اينترنتي         0711-6321044: دورنگار    6321041: تلفن    .  12، ابتداي كوچه )جنوبي
  سپهر ـ اصفهانغيرانتفاعي  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   www.sepehr.ac.ir:   نشاني اينترنتي    0311-9519430-6: تلفن .  شهرك سيمرغ اميركبير،هوايي جنب پل  ،بزرگراه معلم 5كيلومتر ، كاوهخيابان  ،اصفهان: آدرس
  غيرانتفاعي سنا ـ ساري -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .اين مؤسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران قرارداد همكاري دارد -2. دانشجويي به صورت خودگردان تأمين خواهد نموداين مؤسسه براي دانشجويان دختر خوابگاه  -1
  0151-2133990: دورنگار     3245050-3409907-2133131: تلفن    . روبروي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،جاده خزرآباد 7كيلومتر  ،ساري: آدرس -3

  غيرانتفاعي سناباد ـ چناران -آموزش عالي غيردولتي مؤسسه * 
به دانشجويان دختـر، خوابگـاه    -2. اجرايي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد هاي نامه ه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيينئشهدا و ايثارگران با ارا خانواده محترم -1

هريه ثابـت در نيمسـال اول تخفيـف داده    شـ % 50 اولويت اول خود انتخاب نماينـد  به دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان -3 .گيرد خودگردان تا حد امكان تعلق مي بصورت
د ستان چنـاران، خيابـان شـهي   رضوي، شهر استان خراسان: نشاني -5. هاي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد رتبه تخفيف شهريه به دانشجويان -4. خواهد شد

 www.sanabad.ac.ir : پايگاه اينترنتي    0582-6226500 :تلفن          .، دبيرستان عفاف2نيرومند، شهيد نيرومند 
  غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0281-3697120-3: تلفن.    72حكمت  كوچه، )ره(المللي امام خميني دانشگاه بينخيابان  ،قزوين: آدرس -2. هو دختران هخوابگاه پسرانهمكاري جهت تهيه  -1

 www.soh-ins.ac.ir :نشاني اينترنتي

  غيرانتفاعي شرق گلستان ـ گنبدكاووس -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
   0172-3333196: دورنگار        3342237-3333196:  تلفن       .  146پالك  ،15نبش كوچه  ،الشعراي بهار خيابان ملك ،گنبدكاووس: آدرس

  اصفهانـ   اصفهاني  اشرفي شهيد  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسه* 
هـا   جديدالورود در خوابگـاه  اسكان دانشجويان دختر غيربومي. خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين گرديده است -1

  0311-6502825: دورنگار     6502820-4: تلفن       81798-49999: كدپستي. بلوار قائم جنوبي ،سپاهان شهر ،اصفهان: آدرس -2. براي نيمسال اول و دوم ضروري است
  www.ashrafi.ac.ir: نشاني اينترنتي



 ها پيوست

 و ضوابط مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط 52 صفحه ها پيوست
 

  غيرانتفاعي -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اختصاصي دانشگاهعمومي و شرايط و ضوابط 
  ـ كرمانشاه  يرضاي شهيد  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسه* 
شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص تخفيـف شـهريه        موسسه بـا بنيـاد   -2. گيرد خوابگاه براي دانشجويان غيربومي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي مينأت -1

  0831-8272657-8267515: تلفن   .متري شرقي 20، بر كرمانشاه، ابتداي شهرك الهيه، شهرك دادگستري: آدرس -3. آورد هاي الزم را به عمل مي هماهنگي همكاري و
  غيرانتفاعي صالحان ـ قائمشهر -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .گيـرد  تخفيـف در شـهريه ثابـت تعلـق مـي     % 50ل هـر تـرم   به دانشـجويان رتبـه او   -2. باشد اين مؤسسه داراي امكانات خوابگاهي مناسب براي دانشجويان دختر و پسر مي -1
    47659-15465:  پستيكد    .   )متري اول 16( ابتداي خيابان مسعود دهقان ،كمربندي قائمشهر به ساريابتداي  ،ميدان امام ،قائمشهر: آدرس -3

 www.salehan.ac.ir: نشاني اينترنتي    0123-2265309:  دورنگار   2265308و  2252444: تلفن
  غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 12بـن بسـت شـماره     ،آبـاد  بعـد از چهـارراه عبـاس    ،خيابـان شـهيد بهشـتي    ،اصـفهان : آدرس -2. اين مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشـجويان نـدارد   -1
   www.sosa.ac.ir:   نشاني اينترنتي      0311-2365515: دورنگار         2351994-7: تلفن      81837-75315: كدپستي). افتخارالسادات(

  اصفهانغيرانتفاعي صفاهان ـ  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
. تخفيف در شـهريه در نظـر گرفتـه خواهـد شـد     تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي براي دانشجويان  -2. باشد اين مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر مي -1

 www.safahan.ac.ir: نشاني اينترنتي       0311-7777110: تلفن     81747-43196:  كدپستي   .، بن بست ماهرخيابان جانبازان ،بلوار كشاورز ،اصفهان: آدرس
  غيرانتفاعي طبري ـ بابل -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
خيابـان   ،ميدان كشوري ،بابل: آدرس -3. گيرد به دانشجويان ممتاز در هر مقطع و هر رشته تحصيلي تخفيف شهريه تعلق مي -2. باشد اين مؤسسه داراي خوابگاه دختران مي -1

 www.tabari.ac.ir: نشاني اينترنتي    0111-2208951-3: تلفن     47139-75689: كدپستي.     9كوچه سرداران  ،شيخ طبرسي
  غيرانتفاعي طلوع مهر ـ قم -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 خيابـان شـهيد فـاطمي    ،قم: آدرس -3. دنماي خودگردان معرفي ميهاي  را به خوابگاه متقاضيانمؤسسه  -2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود -1
 www.tolouemehr.ac.ir : نشاني اينترنتي     025-37730080:  تلفن         37156-6111: كدپستي      . نبش ميدان رسالت ،)دورشهر(

  غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
      45195-1547: صندوق پستي  . 5كوچه عارف  ،خيابان علوم پايه ،زنجان: آدرس -2. شود تخصيص داده ميخودگردان هاي  به كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه -1

 www.sufi.ac.ir  : نشاني اينترنتي     0241-4242239: تلفن
  ـ بروجردغيرانتفاعي عالمه بحرالعلوم  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

  0662-4468445: دورنگار   4468444-4468446-4454100: تلفن  439: صندوق پستي.  شهريور 17خيابان  ،خيابان جعفري ،بروجرد: آدرس
  غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
باشد اما در خصوص تهيه مسكن  اين مؤسسه داراي خوابگاه نمي -2. مند خواهند شد اين مؤسسه بهرهفرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر، از قرارداد بنياد شهيد با  -1

  0511-7264134: دورنگار      7291114و  5: تلفن.    30كالهدوز  ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد: آدرس -3. دانشجويان همكاري الزم را با آنان بعمل خواهد آورد
  غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر -دولتي مؤسسه آموزش عالي غير* 
به دانشجويان رتبه اول تا  -2 .نمايد هاي داراي مجوز رسمي، امكان اسكان دانشجويان محترم را فراهم مي هاي الزم با پانسيون ندارد، اما با انجام هماهنگيخوابگاه اين مؤسسه  -1

     47617-84417:  كدپستي      .زحمتكشمجتمع  ،فيروزكوه سه راهنرسيده به  ،)بابل(خيابان امام ،قائمشهر: آدرس -3 .گيرد ترم تخفيف شهريه تعلق مي سوم هر
 www.farvardin.ac.ir: نشاني اينترنتي    0123-2249046: دورنگار     2266526 - 2266527 -2266359: تلفن
  غيرانتفاعي فرهمند ـ الريجان مازندران -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 اسـتان مازنـدران،  : آدرس -2. باشـند  نفرات اول تا سوم موسسه از پرداخت شهريه معاف مـي  -3. تخفيف در شهريه كل بيست -2. باشد مي خوابگاه رايگانداراي موسسه اين  -1

  www.farahmand.ac.ir: نشاني اينترنتي    0122-3372004: تلفن   .    جاده تهران ـ آمل، جاده هراز، شهر گزنك، بخش وانا 70كيلومتر 
  شهر اصفهان االسالم ـ خميني غيرانتفاعي فيض -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .به نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده خواهـد شـد   -2. دانشگاهي از تخفيف در نيمسال اول برخوردار خواهند شد و باالتر در مقطع پيش 18دانشجويان با معدل  -1
سه راه  ،شهر خميني ،استان اصفهان: آدرس -5 .تخفيف شهريه داده خواهد شد% 20و سازمان بهزيستي تا سقف ) ره(شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني پذيرفتهبه  -3

 www.fei.ac.ir: نشاني اينترنتي  0311-3649263-4 :تلفن    .شريعتي شمالي، خيابان ساعيخيابان  ،معلم
  )واحدهاي قزوين، خرمدره و رفسنجان( كار  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسه* 
 .باشـد  مـي و در واحـد قـزوين داراي خوابگـاه اختصاصـي بـراي خـواهران        پسـر  واحدهاي خرمدره و رفسنجان داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختـر و  موسسه در -1
اقتصـاد و   اشـتغال،  هـاي  ساير داوطلبان در رشتهادامه تحصيل  -3. باشد كار بصورت رايگان مي اقتصاد و روابط هاي اشتغال، خانه كارگر در رشته يتحصيل كليه فرزندان اعضا -2

بـه كليـه    -5. باشـند  وردار مـي تخفيـف برخـ   %10و كارشناسـي از  % 20شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني ار   كليه پذيرفته -4. تخفيف برخوردار خواهند بود %50روابط كار از 
واحد  شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي موسسه در دريافت كليه شهريه پذيرفته -6. پنجاه درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد) اول تا سوم(هاي برتر  دانشجويان رتبه

  .باشد ميهاي ذيل  به نشانيدانشگاهي و سازمان مركزي  دموسسه داراي سه واح -7. رفسنجان بصوت اقساط قابل دريافت خواهد بود خرمدره و
   0282-2225883: دورنگار    22225882-22232183 :تلفن    .بلوار سهروردي. صنعتي البرز شهر: قزوينواحد ) الف
  024-35527790: دورنگار    35526550و  60  -  35536550و  60 :تلفن   .جنب كمربندي ،الدين اسدآبادي انتهاي خيابان سيدجمال، خرمدره ،زنجان: خرمدرهواحد ) ب
   0391-3255627: دورنگار    3255625-3255626 :تلفن     .كرمانـ يزد  جاده كمربندي 4 كيلومتر: رفسنجان واحد) ج
 www.kar.ac.ir: نشاني اينترنتي     021-88500970-3 :تلفن     .11 شماره ،خيابان دوازدهم ،)بخارست( قصير خيابان احمد، ميدان آرژانتين ،تهران: سازمان مركزي) د

  غيرانتفاعي كرمان ـ كرمان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 ،بعـد از چهـارراه بازرگـاني    ،كرمـان  :آدرس -3 .هاي مجـاز خـودگردان   خوابگاه معرفي دانشجويان به -2. تاييد هيات امنا تخفيف شهريه به دانشجويان برتر آزمون سراسري با -1

   www.kermanihe.ac.ir : نشاني اينترنتي      0341-2140224: دورنگار 3243624-9 :تلفن      .شهرك دانشگاهي صادقيه ،سمت راست ،جوپار ده به جادهينرس
  الملك ـ نوشهر غيرانتفاعي كمال -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .باشـد  ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات الزم بـه صـورت خـودگردان و زيـر نظـر مؤسسـه دايـر مـي          خوابگاه -2. تخفيف ويژه داده خواهد شدبه دانشجويان برتر هر ترم  -1
   www.kamalolmolk.ac.ir:   نشاني اينترنتي    0191-3237477و  3232197: تلفن        46517-36817:  كدپستي  .  60پالك  ،خيابان رازي ،نوشهر: آدرس -3

  گلستان ـ گرگان  غيرانتفاعي -غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسه* 
تخفيـف  % 25هاي برتـر كنكـور سراسـري از     داوطلبان رتبه -2. هاي خودگردان ارائه خواهد كرد اين مؤسسه در صورت به حدنصاب رسيدن متقاضيان، به دانشجويان خوابگاه -1

تخفيـف  % 20 از و در سـطح كشـوري  % 15طح اسـتاني از  شوند، در سـ برتر هاي علمي و ورزشي حائز رتبه  دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -3. شهريه برخوردار خواهند بود
  .روبروي پاركمتري،  18خيابان  ،شهرك شهريار ،)كمربندي(بلوار شهيد كالنتري  ،گرگان: آدرس ساختمان آموزشي مؤسسه -4. شوند مند مي شهريه بهره

 www.golestan.ac.ir: نشاني اينترنتي       0171-6627322: دورنگار         6627340-44: تلفن          49175-118: صندوق پستي
  غيرانتفاعي گنجينه هنر و معماري ـ كرمانشاه -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
دانشـجويان ممتـاز هـر     رايب -3. ها در نظر گرفته خواهد شد تخفيف ويژه براي نفرات اول تا سوم آزمون سراسري تمامي رشته -2. باشد مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان مي -1

     0831-8214906-7و  8228104-5: تلفن. ، جنب شركت توزيع برق استان)سيلو(كرمانشاه، خيابان شهيد امجديان : آدرس -4. شود تخفيف شهريه در نظر گرفته مي ترم
 www.ganjinehhonar.ac.ir: نشاني اينترنتي

  نوشهر غيرانتفاعي مارليك ـ -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
 .خوابگاه براي كليه دانشجويان متقاضي دختر به طور خودگردان تأمين خواهد شد -2. دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط مؤسسه از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد -1
    46511-43514: كدپستي .   قبل از هتل كوروش ،خيابان شهيد عمادالدين كريمي ،جاده نوشهر به چالوس ،نوشهر: آدرس -3

 www.marlik.ac.ir:  نشاني اينترنتي                    011-52329725: دورنگار       52322004و  52329726: تلفن



 ها پيوست

 و ضوابط مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط 53 صفحه ها پيوست
 

  غيرانتفاعي -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اختصاصي دانشگاهعمومي و شرايط و ضوابط 
  )نور(غيرانتفاعي مازيار ـ رويان  -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
باشـد كـه بـه     براي دانشجويان دختر مـي خوابگاه داراي اين مؤسسه  -2. گيرد تعلق مينيمسال تخفيف شهريه رشته و هر مقطع و در هر هر ) سه نفر اول( تربه دانشجويان بر -1

    0122-6228620-21:  تلفن       .بعد از پليس راه ـ رويان ،شهرستان نور ،استان مازندران: آدرس -3. تمامي دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه ارائه خواهد شد
 www.mazyar.ac.ir: نشاني اينترنتي

  غيرانتفاعي معماري و هنر پارس ـ تهران -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان انتصاريه، : آدرس -2. بعمل خواهد آمددر حد امكان هماهنگي الزم از سوي مؤسسه براي تأمين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان  -1

 www.parsuniversity.ir: نشاني اينترنتي                      021-88330904-6: تلفكس      .18پالك 
  غيرانتفاعي موالنا ـ آبيك قزوين -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  .تداي شهرك قدساب ،اهللا طالقاني بلوار آيت ،آبيك قزوين: آدرس -2. اين مؤسسه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد -1

  0282-2895219-22: تلفن
 غيرانتفاعي مهد علم ـ كاشان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه  -2 .گيرد بهزيستي صورت مي در اين موسسه جهت اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، -1

. شـود  در اين موسسه طرح تفكيك جنسيتي اجرا مـي  -4. گيرد خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي -3. شود امنا تخفيف شهريه داده ميهيات 
    0361-4223020: دورنگار     4245792-5: تلفن      87176-38751 :كدپستي   . كوي مدرسه راهنمايي ،...ا ابتداي خيابان مالفتح ،)ع(چهارراه امام جواد ،كاشان: آدرس -5

  www.mahdeelm.ac.ir: نشاني اينترنتي
  غيرانتفاعي ميرعماد ـ قزوين -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0281-3679550: تلفن  .           64حكمت نبش  ،)ره(المللي امام خميني دانشگاه بينبلوار  ،قزوين :آدرس

  غيرانتفاعي ميزان ـ تبريز -آموزش عالي غيردولتي مؤسسه * 
بـه   ،تبريـز : نشـاني  -3. شود هاي اول تا سوم در هر ترم در نظر گرفته مي تخفيف ويژه براي رتبه -2 .باشد هاي تبريز با تخفيف ويژه مي موسسه طرف قرارداد با بهترين خوابگاه -1

    51668-11445: كدپستي.            ساختمان علمي كاربردي بازرگانيجنب مركز بهداشت شهيد باالپور،  ،دكترحسابي ميدان ،ميردامادطرف 
  www.mizan.ac.ir: نشاني اينترنتي          3801402: تلفكس         0411-3800974-3824977: تلفن
  ـ تبريز) ص(غيرانتفاعي نبي اكرم -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
شـهريه ثابـت نيمسـال اول     درصـد تخفيـف در   10و  15، 25باشـد بـه ترتيـب از     17و  18، 19دانشگاهي بيشـتر از   شدگاني كه معدل كل ساالنه آنان در دوره پيش پذيرفته -1

دانشـجويان دختـر    -3 .شـوند  برخـوردار مـي  ال در شهريه ثابـت آن نيمسـ  % 50از تخفيف دانشگاه هر دوره آموزشي با معدل الف دانشجويان رتبه اول  -2 .برخوردار خواهند شد
  .1283پالك  ،بعد از تقاطع دامپزشكي ،آهن خيابان راه ،تبريز :آدرس -5. ، استفاده نمايندبر آن نظارت داردمؤسسه اين توانند از خوابگاه خودگردان كه  غيربومي مي

    )خط 10( 0411-4421999: تلفن

  آباد اصفهان آباد ـ نجف غيرانتفاعي نجف -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
خيابان امام  ،آباد نجف: آدرس -3. دشخواهد  ارائهبراي خواهران  خوابگاهدر صورت تقاضا،  -2. دهد دوم و سوم هر نيمسال تخفيف شهريه مي ،دانشجويان رتبه اول موسسه به -1

 www.ncst.ir: نشاني اينترنتي      0331-2443774: تلفكس        2455444-5و  2443771-3 :تلفن      .نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي ،)ره(خميني
  غيرانتفاعي نوين ـ اردبيل -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
  0451-6635505-6 :تلفن          .جنب اداره كل پست ،بزرگراه شهدا ،اردبيل: آدرس -2. تخفيف شهريه براي نفرات اول و دوم و سوم هر رشته -1

  غيرانتفاعي نيما ـ محمودآباد -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
، مازنـدران : آدرس -3. شـوند  منـد مـي   دوم و سوم از تخفيف شهريه بهـره  هاي اول، دانشجويان رتبه -2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي -1

   0122-7789301-7789785-7789783 :دورنگار      7789217-7789302-7789784: تلفن           46315-315: صندوق پستي.        جاده آمل 2كيلومتر ، محمودآباد
  www.nima.ac.ir: نشاني اينترنتي

  غيرانتفاعي هگمتانه ـ همدان -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 
-3. شـوند  در سطح شهر همـدان معرفـي مـي   ) خصوصي(هاي خودگردان  دانشجويان به خوابگاه -2. شوند شهريه برخوردار ميمطابق مصوبات مؤسسه، دانشجويان از تخفيف  -1
     65177-13751: كدپستي    270-268روشن، روبروي بانك تجارت دانشگاه بوعلي سينا، پالك  چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمديهمدان، : درسآ

  0811-8371985: تلفكس
  غيرانتفاعي هنر ـ شيراز -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي * 

   0711- 2341160-65: تلفن.     خيابان خيام ،بلوار كريمخان زند ،شيراز: آدرس



 ها پيوست

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان54 صفحه ها پيوست
 

  :هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول ) 5
  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 

دانشگاه 
 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفاستان نور پيام

ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
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رق
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ن
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  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب عجب آذرشهر، بناب،  2 مركز بناب 1
 .هريسورزقان، آباد، تبريز، شبستر، مرند،  آذرشهر، اسكو، بستان  1 مركز تبريز 2
  .تبريز، شبستر، مرند  2 مركز شبستر  3
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، عجبآذرشهر،   2 مركز مراغه  4
  .دجلفا، خوي، شبستر، مرنتبريز،   2 مركز مرند  5
  .هشترود ،انهيم آباد، زنجان، بستان  2 مركز ميانه  6
  .هشترود انه،يم ماق،يچاراو آباد، بستان  3 مركز هشترود  7
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب آباد، بناب، تبريز، عجب آذرشهر، اسكو، بستان  2 واحد آذر شهر  8
  .آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب شير، مراغه، مرند بستانآذرشهر، اسكو،   2 واحد اسكو  9
   .شهر، ورزقان، هريس اهر، تبريز، كليبر، مشكين  3 *واحد اهر 10
  .شير، مراغه، مرند آذرشهر، اسكو، اروميه، بناب، تبريز، شبستر، عجب  2 *واحد ايلخچي 11
  .سراب، ميانه، هريس، هشترودآباد، تبريز،  آذرشهر، اسكو، بستان  2 آباد واحد بستان 12
  .جلفا، شبستر، مرند  3  *واحد بناب جديد 13
  .اسكو، تبريز، سلماس، شبستر، مرند  2 واحد بنيس  14
  .د، ميانهآباد، هشترو بستان  3 *واحد تركمنچاي 15
  .پلدشت، جلفا، چايپاره، مرند  3 *واحد جلفا 16
  .اهر، جلفا، ورزقان  4 *واحد خاروانا 17
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب بناب، چاراويماق، عجب  3 *اجودواحد خ 18
  .ورزقانشير، مراغه، مرند،  آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اروميه، بستان  2 *واحد خسروشهر 19
  .تبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرند  3 *واحد زنوز 20
  .نمين، نير، هريسسرعين، آباد، سراب،  اردبيل، بستان  4 *واحد سراب 21
  .آباد، تبريز، سراب، نير، هريس اهر، بستان  3 *واحد شربيان 22
  .شير آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، مياندوآب، مراغه، ملكان، عجب  3 شير  واحد عجب 23
  .، هشترودانهي، مراغه، مماقيچاراو  4 *آغاج واحد قره 24
  .مشكين شهر، ورزقان، هريسكليبر، اهر،   4 *واحد كليبر 25
  .شير، مراغه، ملكان آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، عجب  3  *واحد گوگان 26
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، بوكان، شاهين دژ، عجبآذرشهر،   3 *واحد ملكان 27
  .شير، مراغه، ملكان تبريز، عجبآذرشهر، اروميه، اسكو، بناب،   2 *واحد ممقان 28
  .اهر، تبريز، كليبر، ورزقان، هريس  4  *واحد ورزقان 29
  .بستر، مرندشپلدشت، جلفا،   3 *شهر واحد هادي 30
  .آباد، تبريز، سراب، ورزقان، هريس اهر، بستان4 *واحد هريس 31
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  .نقده ، سلماس، مهاباد،هياشنو ،هياروم  1 مركز اروميه 32
  .دژ، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده بانه، بناب، بوكان، تكاب، سقز، شاهين  3 مركز بوكان  33
  .چايپاره، چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرند  2 مركز خوي 34
  .بآاندوي، مهاباد، منملكا دژ، نيشاه بناب، بوكان، تكاب،  3 مركز شاهين دژ  35
  .، مرند، ماكو)بخش مركزي(چايپارهپلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط،   3 مركز ماكو  36
  .دژ، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، سردشت، سقز، شاهين  2 مركز مهاباد  37
  .ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقدهشير، مراغه،  دژ، عجب آذرشهر، بناب، بوكان، سقز، شاهين  2 مركز مياندوآب  38
  .نقده ،اندوآبيم مهاباد، رانشهر،يپ ، بوكان،هي، اشنوهياروم  3 مركز نقده  39
  .نقده اندوآب،يمهاباد، م رانشهر،يپ ه،ياشنو ه،ياروم  4 *واحد اشنويه 40
  .مرند ، ماكو،)بخش مركزي(چايپارهپلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط،   4  *واحد پلدشت 41
  .سردشت، مهاباد، نقده رانشهر،ي، پهياروم  4 واحد پيرانشهر 42
  . چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر  3  *واحد تازه شهر 43
  .نشان، مياندوآب دژ، ماه  بيجار، بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سقز، شاهين  3 واحد تكاب  44
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب بوكان، پيرانشهر، شاهيناروميه، اشنويه، بناب،   3  *واحد چهاربرج 45
  .اشنويه، بانه، پيرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  4 واحد سردشت 46
  .خوي، سلماس، شبستر، مرندچايپاره، اروميه، جلفا، چالدران،   3 *واحد سلماس 47
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 ها پيوست

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان55 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفاستان نور پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
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 ها پيوست

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان57 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفاستان نور پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
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  .اسدآباد، تويسركان، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين، همدان  3 واحد كنگاور  380
  .آباد غرب، دلفان، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين اسالم  3 واحد هرسين 381
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  .يلويه، گچساران، ممسنيگرستم، كهباشت، بهبهان،   4 مركز دوگنبدان 382
  .، سپيدان، ممسنيبويراحمد، دنا، رستمباشت،   3 مركز ياسوج 383
  .يلويه، گچسارانگباشت، بهبهان، بهمئي، چرام، كه  4 *واحد دهدشت 384
  .يلويه، گچساران، ممسنيگكهرستم، ، چرام، )بخش مركزي(باشت، بويراحمد  4 *واحد باشت 385
  .باشت، بهبهان، چرام، كهگيلويه، گچساران  4  *واحد چرام 386
  .، دنا)بخش مركزي(بويراحمد  4 *واحد سي سخت 387
  .چرام، كهگيلويه  4  *واحد لنده 388
  .يلويهگاميديه، بهبهان، بهمئي، رامهرمز، كه  4 *واحد ليكك 389
  .)بخش(، دنا، مارگون)بخش مركزي(بويراحمد  4  *واحد مارگون 390

ن
ستا

گل
  

  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آق  3 مركز بندرتركمن 391
  .آباد، شاهرود، كردكوي، كالله، گرگان، گلوگاه، گنبدكاووس، گميشان، مينودشت قال، تركمن، بهشهر، راميان، علي آزادشهر، آق  1 مركز گرگان 392
 .نبدكاووس، مراوه تپه، مينودشتگاليكش، گآباد، كردكوي، كالله، گرگان،  قال، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 مركز گنبدكاووس 393
  .گرگان، گنبدكاووس، مينودشتگاليكش، آباد، كردكوي، كالله،  قال، تركمن، بندرگز، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *واحد آزادشهر 394
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشان، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *قال واحد آق 395
  .نكاء آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، مينودشت، قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 *واحد بندر گز 396
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آق  3 *واحد راميان 397
 گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشـان، گاليكش، آباد، شاهرود، كردكوي، كالله،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 *آباد كتول واحد علي 398

  .مينودشت
  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس، نكاء قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 واحد كردكوي  399
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3 *واحد كالله 400
  .آباد، كالله، گاليكش، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، راميان، شاهرود، علي آزادشهر، آق  3 *واحد گاليكش 401
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3  *واحد مراوه تپه 402



 ها پيوست

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان60 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفاستان نور پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
ال
گي

  

  .طوالش، فومن، كوثر، ماسالسرا،  آستارا، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، صومعه  2 مركز تالش 403
  .سرا، طوالش، فومن، لنگرود، ماسال اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، صومعه آستانه  1 مركز رشت 404
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 مركز رودسر 405

سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      الش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صـومعه طواشرفيه، املش، بندرانزلي،  آستانه  2 سرا  مركز صومعه 406
  .ماسال

  .طارم، طوالش، فومن، قزوين، الهيجان، لنگرود، منجيلسرا،  اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، صومعه آستانه  2 مركز منجيل  407
  .، رضوانشهر، نمين، نيرطوالشاردبيل، آستارا،   2 *واحد آستارا 408
  .سرا، فومن، ماسال، الهيجان، لنگرود اشرفيه، املش، بندرانزلي، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *اشرفيه واحد آستانه 409
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رشت، رامسر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد املش 410
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود ، رشت، رضوانشهر، رودبار، شفت، صومعهطوالشاشرفيه، بندرانزلي،  آستانه  1 *واحد بندر انزلي 411
  .ن، الهيجان، لنگرود، ماسالسرا، طوالش، فوم اشرفيه، بندرانزلي، چالوس، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  1  *واحد خشكبيجار 412

سـرا، طـوالش، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،       اشرفيه، املش، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، رودسر، شـفت، صـومعه   آستارا، آستانه  2 *واحد رضوانشهر 413
  .ماسال

سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شـفت، صـومعه   آستانه  2 *واحد سياهكل 414
  .ماسال

  .سرا، فومن، ماسال شفت، املش، بندرانزلي، رشت، صومعه  2 *واحد شفت 415
  .سرا، فومن، الهيجان، ماسال، لنگرود بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، سياهكل، شفت، صومعهاشرفيه، املش،  آستانه  2 *واحد فومن 416

فـومن، الهيجـان، لنگـرود،    آبـاد،   عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد كالچاي 417
  .ماسال، نوشهر

  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  1 *واحد الهيجان 418
  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسالآباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد لنگرود 419
  .سرا، طوالش، فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد ماسال 420

ن
ستا

لر
  

  .آباد، دوره، سلسله، كوهدشت دلفان، خرم  3 مركز الشتر 421
  .شهر، گلپايگان، محالت دورود، فريدن، فريدوناراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، خمين، خوانسار،   2 مركز اليگودرز 422
  .، مالير، نهاوند)بخش(آباد، دورود، سربند اراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، تويسركان، خرم  2 مركز بروجرد 423
  .شهر، دوره، كوهدشت آباد، دره آبدانان، انديمشك، پلدختر، خرم  3 مركز پلدختر 424
  .آباد، سلسله، كوهدشت، مالير، نهاوند، هرسين شهر، دورود، دوره، خرم اليگودرز، بروجرد، پلدختر، دلفان، درهازنا،   1 آباد  مركز خرم 425
  .شهر، گلپايگان، محالت آباد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن، فريدون ازنا، اليگودرز، بروجرد، خرم  3 *واحد ازنا 426
  . شهر، گلپايگان، محالت اراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن، فريدون  3 *واحد دورود 427
  .شهر، دوره، سلسله، شيروان و چرداول، كوهدشت آباد، دره پلدختر، خرم  3 *واحد كوهدشت 428
  .آباد، دلفان، سلسله، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند خرم  3 *واحد نورآباد دلفان 429

ن
را
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از
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  .نوشهر نور، محمودآباد، قائمشهر،فريدونكنار،  سوادكوه،ي، سار ،چالوس بار،يجو بابلسر، بابل، آمل،  1 مركز آمل 430
  .نكاء، نورمياندورود، آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، فريدونكنار، قائمشهر، محمودآباد،   1 مركز بابل 431
  .نكاءمياندورود،  بندرگز، تركمن، بهشهر، جويبار، ساري، قائمشهر، كردكوي، گرگان، گلوگاه،بابل،   1 مركز بهشهر 432
  .الهيجان، لنگرود، نور، نوشهرآباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رودسر،  آستانه  2 مركز تنكابن 433
  .الهيجان، لنگرود، نوشهرآباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل،  آستانه  1 مركز رامسر 434
  .نورمياندورود، آمل، بابل، بابلسر، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، فيروزكوه، فريدونكنار، قائمشهر، كردكوي، نكاء، گلوگاه،   1 مركز ساري 435
  .قائمشهر، محمودآباد، نور، نوشهر آباد، فريدونكنار، عباس ،يچالوس، سار بار،يآمل، بابل، جو  1 مركز محمودآباد 436
  .آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، قائمشهر، محمودآباد، نور  2 *واحد بندپي غربي 437
  .نكاء، نورمياندورود، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، قائمشهر، محمودآباد،   2  *واحد بهنمير 438
  .بابل، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، فيروزكوه  2 *واحد پل سفيد 439
  .، مياندورود، نكاءآمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، فريدونكنار، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد  1 *واحد جويبار 440
  .آباد، فريدونكنار، محمودآباد، نور، نوشهر آمل، بابل، بابلسر، جويبار، چالوس، عباس  2  *واحد چمستان 441
  .، نورمحمودآباد روزكوه،يآمل، بابل، بابلسر، تهران، دماوند، ف  2 *واحد رينه 442
  .، مياندورودفيروزكوه، قائمشهر، محمودآبادآمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه،   2 *واحد زيرآب 443
  .، مياندورودآمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، فريدونكنار، قائمشهر، نكاء، محمودآباد  1 *شهر واحد قائم 444
  .آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نور  2 *واحد كله بست 445
  .مياندورودنكاء،  آمل، بابل، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، كردكوي، گلوگاه،  1 *واحد نكاء 446
  .فريدونكنار، محمودآباد، نور، نوشهرآباد،  عباسآمل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر،   1 *واحد نوشهر 447

ي
كز
مر

  

  .، ماليرآشتيان، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب، شازند، كميجان، گلپايگان، محالتازنا، اليگودرز، اراك،   1 مركز اراك 448
 .شهر، گلپايگان، محالت ازنا، اراك، اليگودرز، خمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، فريدن، فريدون  2 مركز خمين  449
  .محالتگلپايگان، برخوار و ميمه، خمين، دليجان، ساوه، قم، كاشان، آشتيان، آران و بيدگل،   1 مركز دليجان 450
  .آشتيان، تفرش، دليجان، زرنديه، ساوه، قم  1 مركز ساوه 451
  .، مالير، كميجان)بخش مركزي(اهانفر شازند،سرابله، ازنا، اراك، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب،   2 مركز شازند 452
 .گلپايگان، محالتقم، كاشان، اليگودرز، اراك، خمين، خوانسار، دليجان، ازنا،   2 مركز محالت  453
  .، دليجان، شازندجانيكمفراهان، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  3 *واحد آشتيان 454
  .، محالتجانيكمقم، فراهان، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  2 واحد تفرش 455
  .كبودرآهنگقم، ، )بخش مركزي(فراهانزرنديه، ساوه، رزن، رباط كريم، زهرا، تفرش،  بويينآشتيان،   2 )*نوبران(آباد  واحد غرق 456
  .ميجانكقم، فراهان، ، )بخش(شراءدليجان، رباط كريم، زرنديه، ساوه، شازند، خنداب، خمين، آشتيان، اراك، تفرش،   2 واحد فرمهين 457
  .شازند، گلپايگان، محالتدليجان، دورود، ازنا، اليگودرز، خمين، خوانسار، اراك،   3)*چهارچشمه(باشي  واحد قورچي 458
  .همدان ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند،  خنداب، اراك، تفرش، ان،يآشت  3 *واحد كميجان 459
  .همداننهاوند،  ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند، خنداب، اراك،  ان،يآشت  3 *واحد ميالجرد 460



 ها پيوست

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان61 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفاستان نور پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
گا
مز
هر

  

.بستك، بندرلنگه، پارسيان، خمير، المرد  4 مركز بندرلنگه 461
 .آباد، خمير، رودان، سيريك، قشم، ميناب حاجيبندرلنگه، جاسك، بندرعباس، بشاگرد، بستك، ابوموسي،   2 مركز بندرعباس  462
 .بندرعباس، جاسك، رودان، سيريك، ميناببشاگرد،   3 مركز ميناب  463
  .، قشم، مينابرودانابوموسي، خمير، بندرعباس،   4  *واحد ابوموسي 464
 .المردالرستان، خمير، بندرلنگه، بندرعباس، بستك،   4 *واحد بستك 465
.بشاگرد، جاسك، چابهار، كنارك، ميناب، رودان  4 *واحد بندر جاسك 466
.خمير، بندرعباس، بندرلنگه، قشم  3 *واحد بندرخمير 467
.بندرلنگه، خمير، پارسيان، كيش، قشم  2 المللي كيش واحد بين 468
.بستك، بندرلنگه، پارسيان، كنگان، المرد، مهر  4 *واحد پارسيان 469
.آباد، داراب، رودان، سيرجان حاجيبندرعباس،   4 *آباد واحد حاجي 470
 . گنج، كهنوج، منوجان، ميناب آباد، رودان، سيريك، قلعه بندرعباس، جيرفت، حاجي  3 *واحد دهبارز 471
  .جاسك، رودان، سيريك، ميناببندرعباس، بشاگرد،   4 *واحد سيريك 472
. آباد، رودان، ميناب بندرعباس، حاجي  4 *واحد فين 473
 .ميناب ابوموسي، بندرعباس، خمير، رودان، قشم،  2 واحد قشم 474

ن
دا
هم

  

  .همدان نهاوند، قروه، كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، سنقر، ،سركانيتو بهار، اسدآباد،  2 مركز اسدآباد 475
  .همدان كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين، صحنه،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز بهار 476
 .كنگاور، مالير، نهاوند، همدانفامنين، اسدآباد، بروجرد، بهار، تويسركان، صحنه،   2 مركز تويسركان 477
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن، بهار، اسدآباد،  2 مركز رزن  478
 .كبودرآهنگ، همدانفامنين، آوج، اسدآباد، بهار، رزن،   2 مركز كبودرآهنگ 479
 .، مالير، نهاوند، همدان)بخش(اراك، بروجرد، بهار، تويسركان، سربند  2 مركز مالير 480
  .نهاوند ،ريمال كنگاور، دورود، سركان،يتو بروجرد، اسدآباد،  2 مركز نهاوند 481
  .همدان ،ريمال كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز همدان 482
  .، همداننهاوندسنقر، قروه، فامنين، كبودرآهنگ، كميجان،  ،خنداب، رزن ،بهار اسدآباد،  2  *واحد قهاوند 483
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن،، خدابنده، بهار اسدآباد، ،آوج  2 *واحد دمق 484
.كنگاورمالير، نهاوند، همدان، ، )بخش مركزي(سلسلهبروجرد، تويسركان،   2 *واحد سامن 485
  . همدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  2 *آباد واحد صالح 486
  .كبودرآهنگ، همدان ن،يرزن، فامن سركان،يبهار، تو اسدآباد،  2 *واحد فامنين 487
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين، قروه،  رزن، بهار، اسدآباد،  2  *واحد قروه درجزين 488
  .فامنين، قروه، كبودرآهنگ، كنگاور، همداناسدآباد، بهار، رزن، سنقر،   2 *واحد اللجين 489

زد
ي

  

  .زدي بد،يم ز،يصدوق، مهر تفت، اردكان،  1 مركز اردكان 490
.بافق، بهاباد، تفت، زرند، كوهبنان، مهريز، يزد  3 مركز بافق 491
 .ابركوه، اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهريز، ميبد، يزد  1 مركز تفت 492
  .اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهريز، ميبد، يزد  2 مركز رضوانشهر صدوق 493
  .اردكان، بافق، تفت، خاتم، صدوق، ميبد، مهريز، يزد  2 مركز مهريز 494
  .زدي بد،يم ز،ياردكان، تفت، صدوق، مهر  1  مركز ميبد  495
 .ابركوه، اردكان، بافق، تفت، خاتم، صدوق، مهريز، ميبد، يزد  1 مركز يزد 496
.آباده، ابركوه، اقليد، بوانات، تفت، مهريز، يزد  3 واحد ابركوه 497
 .اردكان، بافق، تفت، صدوق، مهريز، ميبد، يزد، ابركوه  2 *واحد زارچ 498
  .ريز، تفت بوانات، خاتم، شهربابك، مهريز، يزد، ني  4 * واحد مروست 499

  .خواهد بود  تحصيلي  رشته  اين  ، مركز ذيربط مجري تعهدات  اين  از انجام  باشد، و قبل مي  دانشگاه  تشخيص  به  مؤسس  هيأت  تعهدات  انجام  واحد منوط به  در اين  آموزشي  خدمات  ارائه * 
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