
  باسمه تعالي
هاي جديد و برخي  محل  رشته  كشور در باره اعالم  آموزش  سنجش  سازماندوم   اطالعيه

  1393سال سراسري آزمون  هاي تحصيلي راهنماي انتخاب رشته هاي اصالحيات دفترچه
بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور  15/5/93اطالعيه مورخ  انتشارپيرو 

هـا و مؤسسـات    رساند نظر به اينكـه بعضـي از دانشـگاه    اند، مي دهشمجاز به انتخاب رشته  1393 سالسراسري نتايج اوليه آزمون 
آزمـون مـذكور،   ) 2شماره رچه دفت(هاي تحصيلي  آموزش عالي مندرج در جداول ذيل پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته

تواننـد   اند، متقاضـيان مـي   هاي مورد پذيرش ارائه داده رشتهشرايط و يا براي پذيرش دانشجو اعالم ظرفيت نموده و يا اصالحاتي در 
اين اطالعيـه نسـبت بـه انتخـاب      مندرجاتبراساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس 

  .ندنماياقدام در زمان مقرر و يا ويرايش فرم انتخاب رشته خود هاي مورد نظر  شته محلكدر
هاي بـدون   رشته(هاي انتخاب رشته  بخش دوم از فصل دوم هر يك از دفترچه مربوط بههاي مختلف اين اطالعيه  ضمناً توضيحات و تغييراتي كه در قسمت

  .صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي نيز لحاظ گردددانشجو نام و انتخاب رشته پذيرش  باشد، الزم است در دفترچه ثبت مي) آزمون
  :اصالحات كلي مربوط به ضوابط) الف

هـاي علـوم پزشـكي و همچنـين شـهريه داوطلبـان        دانشگاهمختلف هاي  عالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهريه دورهبر اساس او ) 15/5/93مورخ (پيرو اطالعيه قبلي 
  :هاي علوم پزشكي به شرح جدول ذيل خواهد بود غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاه

ريال معادل  000/000/32هاي علوم پزشكي، مبلغ  ي داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاهبرا مقطع كاردانيهاي مختلف  رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) 1
  .باشد سه ميليون و دويست هزار تومان مي

اضي تحصيل مجـدد در مقطـع كارشناسـي    براي آن دسته از داوطلبان داراي مدرك كارشناسي كه متق، مقطع كارشناسيهاي مختلف تحصيلي  رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) 2
 000/000/73رشـته تغذيـه    ،ريال معادل هفت ميليون و هشتصد هزار تومـان  000/000/78هاي فيزيوتراپي و بينايي سنجي مبلغ  رشتهبراي (هاي علوم پزشكي هستند  دانشگاه

ي مقطـع  ها ريال معادل چهار ميليون و پانصد هزار تومان و براي ساير رشته 000/000/45مبلغ هاي مامايي و پرستاري  ريال معادل هفت ميليون و سيصد هزار تومان، براي رشته
  .باشد مي) معادل چهار ميليون و هفتصد هزار تومان 000/000/47مبلغ  كارشناسي

اراي مـدرك كارشناسـي كـه متقاضـي تحصـيل در مقطـع دكتـراي        براي آن دسته از داوطلبان د، اي مقطع دكتراي حرفههاي مختلف تحصيلي  رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) 3
ريـال معـادل شـش ميليـون تومـان و بـراي رشـته دندانپزشـكي مبلـغ           000/000/60هـاي پزشـكي و داروسـازي مبلـغ      براي رشته(هاي علوم پزشكي هستند  اي دانشگاه حرفه
  .باشد مي) معادل هفت ميليون تومانريال  000/000/70

براي آن دسته از داوطلبان داراي مدرك كارشناسي ارشد كه متقاضي تحصيل در مقطع دكتـراي  ، اي مقطع دكتراي حرفههاي مختلف تحصيلي  رشته) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) 4
دل شـانزده ميليـون تومـان و بـراي     ريال معا 000/000/160هاي پزشكي و داروسازي مبلغ  براي رشته(هاي علوم پزشكي هستند  هاي پرديس خودگردان دانشگاه اي دوره حرفه

  .باشد مي) معادل هفده ميليون تومانريال  000/000/170رشته دندانپزشكي مبلغ 

  :ها توضيحات دانشگاهمربوط به كلي اصالحات ) ب
  ...اصالحات مربوط به تغيير شرايط و ضوابط، آدرس، تلفن، نشاني اينترنتي و ) ب-1

  اصالحيات/  توضيحات  مورد و يا موارد اصالحي  عالينام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   رديف
در محل پرديس دانشگاه واقع در  ،هاي پرديس خودگردان اين دانشگاه محل تحصيل كليه رشته  تغيير محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران  1

  .باشد مي »هرانــت«
 .جنب درمانگاه مهر ،روبروي شيريني سراي نقل و نبات ،غازيان ،بندرانزلي  آدرس و شماره تلفناعالم   نوارالعلوم ـ بندرانزليمؤسسه غيرانتفاعي ا  2

  0181-13235498-3237575: تلفن

  تغيير آدرس و شماره تلفن  مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز  3
  .، جنب مخابرات شهيد قندي)والمان(تبريز، خيابان شريعتي جنوبي، خيابان مصلي 

  0411-5573621 :دورنگار    5575956- 57: تلفن      51378-73715: كدپستي
  www.raberashidi.ac.ir  :اينترنتي نشاني

  051-38827641: دورنگار     38830118-21: تلفن  تغيير شماره تلفن  مؤسسه غيرانتفاعي عطار ـ مشهد  4
  در مؤسسه عدم پذيرش دانشجواصالحات مربوط به ) ب-2

  اصالحيات/  توضيحات  مورد و يا موارد اصالحي  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي نام  رديف

  عدم پذيرش دانشجو  مؤسسه غيرانتفاعي جابراين حيان ـ رشت  1
بر اساس اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، پذيرش دانشجو در هيچيك از كدرشته 

هاي  هاي اين مؤسسه از دفترچه محلهاي اين مؤسسه انجام نخواهد شد و كليه كدرشته  محل
  .گردد راهنماي مربوط حذف مي

  عدم پذيرش دانشجو  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه بحرالعلوم ـ بروجرد  2
بر اساس اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، پذيرش دانشجو در هيچيك از كدرشته 

هاي  اين مؤسسه از دفترچه هاي هاي اين مؤسسه انجام نخواهد شد و كليه كدرشته محل محل
  .گردد راهنماي مربوط حذف مي

  :ها اصالحات مربوط به كدرشته محل) ج
  :گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيهاي  مربوط به كدرشته محلاصالحات ) ج-1
كدرشته   رديف

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   گرايش/ نام رشته   محل
  اصالحيات/  توضيحات  محل تحصيل عالي

  .پذيرد صورت مي» زن و مرد«پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل از هر دو جنس   خليج فارس ـ بوشهردانشگاه   مهندسي صنايع  10523  1
  .پذيرد صورت مي» زن و مرد«پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل از هر دو جنس   دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  افزار مهندسي كامپيوتر ـ نرم  10526  2
  .باشد مي» د گرايشفاق«رشته محل داين ك  دانشگاه خوارزمي ـ تهران  ندسي مكانيكمه  10536  3
  .پذيرد صورت مي» زن و مرد«پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل از هر دو جنس   دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  مهندسي صنايع  11562  4
  .پذيرد صورت مي» زن و مرد«پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل از هر دو جنس   دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر  افزار مهندسي كامپيوتر ـ نرم  11565  5



  :تجربيگروه آزمايشي علوم هاي  مربوط به كدرشته محلاصالحات ) ج-2
هـاي پزشـكي،    ، ظرفيت پذيرش دانشـجو در تمـامي رشـته   1393، درمان و آموزش پزشكي در آزمون سراسري سال اشتدارت بهزبا توجه به اعالم و

هاي مندرج در دفترچه راهنمـا و   كليه كدرشته محل( هاي علوم پزشكي سراسر كشور ها و دانشگاه دانشكده »هاي روزانه دوره«داروسازي و دندانپزشكي 
منـاطق محـروم،   سـهميه  هـاي تحصـيلي    محل تهكدرش بديهي است. ه استيافت افزايش% 10، به ميزان )ن سازماناي 15/5/93اطالعيه اصالحيه مورخ 

   .   د بودننخواهمشمول اين افزايش ظرفيت  ،هاي داراي شرايط خاص ها و رشته بورسيه
كدرشته   رديف

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   گرايش/ نام رشته   محل
  اصالحيات/  توضيحات  محل تحصيل عالي

  .بدون ارائه خوابگاه .باشد محل تحصيل دانشكده پرستاري بجنورد مي  دانشگاه علوم پزشكي بجنورد  پرستاري  10748 1
محل تحصيل دانشجويان تا . انجام خواهد شد) بهمن ماه(پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشكي تبريز  پزشكي  212036

 4هاي داروسازي و دندانپزشكي  نيمسال و براي رشته 5رشته پزشكي براي (سطح علوم پايه 
التحصيلي در دانشگاه علوم  و بعد از آن تا فارغ» شهر جلفا«در منطقه آزاد ارس ) نيمسال

  .پزشكي تبريز خواهد بود
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  داروسازي  312037
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  دندانپزشكي  412038
  .انجام خواهد شد) بهمن ماه(پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشكي شيراز  پزشكي  512060
  .انجام خواهد شد) بهمن ماه(پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشكي شيراز  داروسازي  612061
  .انجام خواهد شد) مهر ماه(نيمسال اول پذيرش دانشجو براي   دانشگاه علوم پزشكي همدان  پزشكي  712081
  .انجام خواهد شد) مهر ماه(پذيرش دانشجو براي نيمسال اول   دانشگاه علوم پزشكي همدان  داروسازي  812082
  .انجام خواهد شد) مهر ماه(پذيرش دانشجو براي نيمسال اول   دانشگاه علوم پزشكي همدان  دندانپزشكي  912083

  .باشد مي» باليني«گرايش اين رشته   مؤسسه غيرانتفاعي امين ـ فوالدشهر  )باليني(روانشناسي   1019689

  :انسانيگروه آزمايشي علوم هاي  كدرشته محلمربوط به اصالحات ) ج-3
كدرشته   رديف

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   گرايش/ نام رشته   محل
  اصالحيات/  توضيحات  محل تحصيل عالي

  .باشد مي» باليني«گرايش اين رشته   مؤسسه غيرانتفاعي امين ـ فوالدشهر  )باليني(روانشناسي   19689  1

  
  :هاي مندرج در دفترچه ي جديد عالوه بر رشتهها كدرشته محل) د
 :)پذيرش با آزمون و سوابق تحصيلي( گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دوره روزانههاي جديد  رشته) د-1

 )محل تحصيل دانشكده فني كاسپين ـ رضوانشهر گيالن( تهراندانشگاه 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد  محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در رضوانشهر گيالن - 40 مهندسي شيمي 24167  
 )فارابي قممحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

  محل تحصيل پرديس فارابي ـ قم
زن مرد - 25 24168  مهندسي صنايع
زن مرد - 25 فناوري اطالعات 24169  مهندسي كامپيوتر
زن مرد - 25 24548  مالي مديريت

 :)تحصيليسوابق بر اساس  صرفاپذيرش (مؤسسات غيرانتفاعي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دوره هاي جديد  رشته) د-2
 گرگان- استرآبادموسسه غيرانتفاعي 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد   - 60   24551 مديريت صنعتي
 كرمان- بهمنيارموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد  باشد هاي الكتريكي مي عنوان صحيح رشته تعمير و نگهداري ماشين - 100   24170 كاردان فني برق
 ساوه-رضويهموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 100   24547 كارداني حسابداري
 گنبدكاووس-شرق گلستانموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت بيمه 24550  
 )آذرشهر(گوگان -فخرايرانيانموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - نقشه كشي صنعتي  100   24171 فني مكانيككاردان 
 اصفهان-هشت بهشتموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت مالي 24549  

 :)سوابق تحصيليبا آزمون و پذيرش (دوره روزانه  تجربيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-3
 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته گرايش عنوان نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد  محل تحصيل پرديس فارابي ـ قم - 25 24548  مديريت مالي

 :)سوابق تحصيليبا آزمون و پذيرش (سهميه مناطق محروم  تجربيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-4
 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

 جنس پذيرش  توضيحات/  دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد  ـ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 2 داروسازي 24137  

  



 :)سوابق تحصيليبر اساس  صرفاپذيرش (مؤسسات غيرانتفاعي  تجربيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-5
 گرگان- استرآبادموسسه غيرانتفاعي 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد   - 60   24551 مديريت صنعتي
 ساوه-رضويهموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 100   24547 كارداني حسابداري
 گنبدكاووس-شرق گلستانموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت بيمه 24550  
 اصفهان-هشت بهشتموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت مالي 24549  

 :)سوابق تحصيليبا آزمون و پذيرش (دوره روزانه  انسانيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-6
 )محل تحصيل پرديس فارابي قم( دانشگاه تهران

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد  محل تحصيل پرديس فارابي ـ قم - 25 24548  مديريت مالي

 :)سوابق تحصيليبا آزمون و پذيرش (مؤسسات غيرانتفاعي  انسانيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-7
 فوالدشهر- امينموسسه غيرانتفاعي 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد   - 60 عمومي روانشناسي 24137  
 ـ رفسنجان كارموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد  محل تحصيل واحد رفسنجان - 60 عمومي روانشناسي 24138  

 :)سوابق تحصيليبر اساس  صرفاپذيرش (مؤسسات غيرانتفاعي  انسانيگروه آزمايشي علوم هاي جديد  رشته) د-8
 گرگان- استرآبادموسسه غيرانتفاعي 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
كدرشته 
دوم زن مرد  محل اول

زن مرد   - 60   24551 مديريت صنعتي
 ساوه-رضويهموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 100   24547 كارداني حسابداري
 گنبدكاووس-شرق گلستانموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت بيمه 24550  
 اصفهان-هشت بهشتموسسه غيرانتفاعي 

زن مرد   - 60 مديريت مالي 24549  
  


