


 1397آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاول اطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشته اول اطالعيه  1 1397آزمون سراسري سال   صفحه  
 

  :اصالحيات كلي )بخش الف
  :اصالحيات ضوابط دفترچه) 1

علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني در آزمـون سراسـري سـال     :هاي آزمايشي اصلي شامل كليه داوطلباني كه در يكي از گروه :تذكر خيلي مهم* 
هاي با آزمون و بدون آزمون انتخابي خود را از گروه آزمايشي كه در جلسه آزمون آن شركت  الزم است در مرحله انتخاب رشته كليه رشته ،اند ت نمودهشرك 1397
ي با سوابق تحصيلي نيـز در  ها پذيرش براي رشته در صورتي كه اين داوطلبان فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده باشند و در مرحله. ند، انتخاب نمايندا هنمود

خواهد بود و فرم انتخاب رشته  فرم انتخاب رشته مرحله با آزمون آنها نام نموده و فرم انتخاب رشته تكميل نمايند، مالك پذيرش ديگري ثبتاصلي گروه آزمايشي 
ام در مرحله پذيرش صرفا با سوابق تحصيلي در يك گروه آزمايشي ن توانند براي ثبت مي به عبارت ديگر داوطلباني. پذيرش با سوابق تحصيلي آنها باطل خواهد شد

  .تكميل نكرده باشندرا ي مرحله پذيرش با آزمون  اقدام نمايند كه فرم انتخاب رشته
  :تهدفترچه راهنماي انتخاب رش 6صفحه و ) 1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 5مندرج در صفحه » و«توضيحات كامل در خصوص بند ) 2

آزمـون   1دفترچه شماره  5مربوط به شرايط اختصاصي مندرج در صفحه » و«ديوان عدالت اداري، مبني بر عدم اجراي بند  9/2/1397مورخ  موقتبا عنايت به راي 
ي پزشـكي، دندانپزشـكي،   هاي تحصيلي و دكتري عموم آموختگان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و پيوسته كليه رشته دانش 1397سراسري سال 

توانند با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي پزشـكي، دندانپزشـكي، داروسـازي تحصـيل      داروسازي و دامپزشكي مي
به ذكر است، پس از رأي نهايي ديـوان عـدالت    همچنين الزم. ندارند )، پرديس خودگردان و ظرفيت مازادروزانه(  هاي مختلف و محدوديتي در انتخاب دوره نمايند

پيراپزشكان و  انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان) 1 .شهريه مطابق رأي ديوان عدالت اداري اقدام خواهد شد اداري درخصوص پرداخت و يا عدم پرداخت
هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق  دستگاه دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا) 2. براي مشمولين اين قانون الزامي است

 .نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه) 3. محروم
 :)اه تسوپي شخب( ها و مؤسسات شرايط و ضوابط دانشگاه هب طوبرم اصالحيات) 3

 www.guilan.ac.ir  گاه گيالن ـ رشتدانش* 
  .واقع در شهر رشت وجود نداردان ادامه تحصيل دانشجويان دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن واقع در واجارگاه شهرستان رودسر بصورت ميهمان يا انتقال در دانشكده فني امك
دانشكده علوم پزشكي اسدآباد *   www.asaums.ac.ir 

  081-33132015: نمابر     33132014: تلفن      6541914438: كدپستي).   ع(بهمن، ساختمان سابق بيمارستان اميرالمومنين 22ان، شهرستان اسدآباد، بلوار استان همد: نشاني
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث *   www.qhu.ac.ir 

  .اصفهان، ميدان احمدآباد، ابتداي خيابان سروش، كوچه شهيد امامي دوست: نشاني واحد اصفهان           09029156586و  025-37176561: شماره تلفن واحد قم
احرار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي *   www.ahrar.ac.ir 
  013-33439112: نمابر     33439120: تلفن
)ويژه خواهران(المهدي مهر ـ اصفهان  مؤسسه غيرانتفاعي*   www.amesf.ac.ir 

  .باشد نشاني اينترنتي موسسه به شرح فوق صحيح مي
خردگرايان مطهر ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي *   www.motahar.ac.ir 

تخفيف شهريه بـه دانشـجويان ممتـاز مطـابق     ) 2. اين موسسه قرار دهند) روزانه، شبانه و پيام نور(هاي دولتي  وياني كه انتخاب اول خود را بعد از دانشگاهتخفيف شهريه دانشج) 1
امكـان  ) 5. شجويان دختـر بـا نظـارت موسسـه    وجود خوابگاه در مجاورت موسسه براي دان) 4. اعطاي وام شهريه و يا تقسيط شهريه مطابق مصوبه هيأت امنا) 3. نامه موسسه آيين

  051-38842216: نمابر      09397921060-38825002-38842226: تلفن .     دسترسي به كليه وسايل حمل و نقل عمومي به دليل موقعيت مكاني مناسب موسسه
***************************************** 

  :ها جداول كدرشته محلاصالحيات  )ببخش 
هاي راهنما، تغييراتي بوجود آمده است كه داوطلبان الزم است ضمن اطالع دقيق از مفـاد   هاي تحصيل مندرج در دفترچه برخي از كدرشته محل در

  .ها اقدام نمايد اين تغييرات و در صورت تمايل نسبت به انتخاب اين كدرشته
  ها به تفكيك گروه آزمايشي اصالحيات جداول كدرشته محل

  رياضي و فنيعلوم  يشيگروه آزما
عالي محل  آموزشعنوان دانشگاه يا مؤسسه  عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي

 تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره   
 تحصيلي

 روزانه 10593 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك نفر 85: ظرفيت صحيح
 روزانه 10708 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي نفر 100: ظرفيت صحيح
 روزانه 10710 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران نفر 90: ظرفيت صحيح
 روزانه 10712 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك نفر 90: ظرفيت صحيح
 روزانه 10713 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد و متالورژي نفر 70: ظرفيت صحيح

 روزانه 10715 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوافضا نفر 70: صحيح ظرفيت
 روزانه 10793 نارهت -  انريا تعنص و ملع هاگشناد نارمع يسدنهم نفر 66: ظرفيت صحيح
 روزانه 10798 نارهت -  انريا تعنص و ملع هاگشناد يژرولاتم و داوم يسدنهم نفر 90: ظرفيت صحيح
 روزانه 16631 دانشگاه علوم پزشكي بم اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه نفر 4: ظرفيت صحيح

سازمان جغرافيايي  -كده فني نقشه برداري آموزش كارداني فني عمران فقط زن: پذيرشجنس 
 نوبت دوم 15301 نيروهاي مسلح

  .اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان -
 .محل خدمت لردگان -

 فرهنگيان 20462 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  رياضي آموزش
) س(الزهرا هپرديس فاطم -دانشگاه فرهنگيان  رياضي آموزش

 فرهنگيان 20468 اصفهان
 فرهنگيان 20472 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  فيزيك آموزش
 فرهنگيان 20476 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  فيزيك آموزش
 فرهنگيان 27441 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي آموزش
 فرهنگيان 27450 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي آموزش

 فرهنگيان 21058  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21059  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21060  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21061  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21065  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران درمفقط : پذيرشجنس 



 1397آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاول اطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشته اول اطالعيه  2 1397آزمون سراسري سال   صفحه  
 

  رياضي و فنيعلوم  يشيگروه آزما  همادا
عالي محل  آموزشعنوان دانشگاه يا مؤسسه  عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي

 تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره   
 تحصيلي

 فرهنگيان 21063  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21064  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21068  تهران -جايي دانشگاه تربيت دبير شهيد ر مهندسي كامپيوتر درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21067  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21066  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر نزفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21070  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21069  تهران -انشگاه تربيت دبير شهيد رجايي د مهندسي معماري درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21071  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21072  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك درمفقط : پذيرشجنس 
 فرهنگيان 21062  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي ساخت و توليد درمفقط : پذيرشجنس 
 غيرانتفاعي 32843 قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و حقوق اسالمي زن و مرد: پذيرشجنس 

  .باشد ميپذيرش براساس صرفاً سوابق تحصيلي 
 نفر 54: ظرفيت صحيح

 غيرانتفاعي 30041 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري داخلي
 غيرانتفاعي 30042 تهران -ه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس موسس مهندسي شهرسازي

  تجربيعلوم  گروه آزمايشي
 هروزان 11804 دانشگاه علوم پزشكي اراك علوم آزمايشگاهي نفر 25: ظرفيت صحيح

دازام  تيفرظ 11912 كرج -البرز دانشگاه علوم پزشكي  داروسازي نيمسال اولپذيرش در 
 روزانه 11992 دانشگاه علوم پزشكي بم بهداشت عمومي نفر 20: ظرفيت صحيح
 روزانه 16631 دانشگاه علوم پزشكي بم اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه نفر 14: ظرفيت صحيح
 روزانه 17395 دانشگاه علوم پزشكي بم يپزشك نفر 6: ظرفيت صحيح
 روزانه 17396 دانشگاه علوم پزشكي بم پزشكي نفر 2: ظرفيت صحيح
 روزانه 17397 دانشگاه علوم پزشكي بم پزشكي نفر 2: ظرفيت صحيح
 روزانه 17398 دانشگاه علوم پزشكي بم پزشكي نفر 2: ظرفيت صحيح

 روزانه 17442 وم پزشكي بمدانشگاه عل پرستاري نيمسال اولپذيرش در 
 روزانه 17443 دانشگاه علوم پزشكي بم پرستاري نيمسال اولپذيرش در 
 روزانه 17444 دانشگاه علوم پزشكي بم پرستاري نيمسال اولپذيرش در 
 روزانه 17445 دانشگاه علوم پزشكي بم پرستاري نيمسال اولپذيرش در 

 روزانه 17453 گاه علوم پزشكي بمدانش علوم آزمايشگاهي نفر 2: ظرفيت صحيح
 روزانه 17454 دانشگاه علوم پزشكي بم علوم آزمايشگاهي نفر 2: ظرفيت صحيح
 روزانه 17455 دانشگاه علوم پزشكي بم علوم آزمايشگاهي نفر 2: ظرفيت صحيح
 روزانه 17456 دانشگاه علوم پزشكي بم علوم آزمايشگاهي نفر 6: ظرفيت صحيح
 روزانه 17464 دانشگاه علوم پزشكي بم مامايي نفر 4: ظرفيت صحيح
 روزانه 17465 دانشگاه علوم پزشكي بم مامايي نفر 1: ظرفيت صحيح
 روزانه 17466 دانشگاه علوم پزشكي بم مامايي نفر 1: ظرفيت صحيح
 روزانه 17467 دانشگاه علوم پزشكي بم مامايي نفر 1: ظرفيت صحيح
 روزانه  12096  تهران دانشگاه علوم پزشكي  مايشگاهيعلوم آز نفر 30: ظرفيت صحيح
 روزانه  12098  تهران دانشگاه علوم پزشكي  فيزيوتراپي نفر 25: ظرفيت صحيح
 روزانه  17245  جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري فاقد خوابگاه
 روزانه  17246  جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري فاقد خوابگاه
  )نفر مرد 15نفر زن و  15(نفر  30: حظرفيت صحي

اولويت پذيرش با  -مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  .هاي ابهر، خدابنده و خرمدره داوطلبان بومي شهرستان

  .باشد برابر مدت تحصيل نمي 3اين رشته داراي تعهد  *
  زنجان دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري

  روزانه  17260  )ابهر ناتسرهشمحل تحصيل (

مخصوص داوطلبان بومي استان «ها محلاين رشته
است و داوطلبان بومي استان » كهگيلويه و بويراحمد

 . باشند ها نمي كرمانشاه مجاز به انتخاب اين رشته محل

 روزانه 17498 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي
 روزانه 17499 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي
 روزانه 17500 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي
 روزانه 17501 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي
 روزانه 17502 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي
 روزانه 17503 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج پزشكي

پذيرش دانشجو به صورت متمركز و با شرايط خاص و 
 .صورت خواهد گرفت نيمسال اولدر 

 روزانه 18504 رتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي ا پرستاري
 روزانه 18505 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران پرستاري

 روزانه 18509 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران پزشكي نفر 46: حيظرفيت صح

ن جغرافيايي سازما -كده فني نقشه برداري آموزش كارداني فني عمران فقط زن: پذيرشجنس 
 نوبت دوم 15301 نيروهاي مسلح

  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان -
 محل خدمت لردگان  -

 فرهنگيان 21702 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  زيست شناسي آموزش

) س(الزهرا هپرديس فاطم -دانشگاه فرهنگيان  زيست شناسي آموزش
 رهنگيانف 21704 اصفهان

 فرهنگيان  27441 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي آموزش
 فرهنگيان 27450 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي آموزش

هاي جنس مرد در واحد واقع  محل تحصيل كليه رشته
 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي ارشاد ) دجنس مر(هاي تحصيلي  كليه رشته .باشد ميدر شهرستان دماوند 

  هاي علوم پزشكي ها و دانشكده فهرست صحيح مناطق تحت پوشش دانشگاه
 علوم پزشكي دانشگاه/ مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي دانشگاه/ عنوان دانشكده

هاي راين، شهداد، گلباف و بخش مركزي  ند، شهربابك، كوهبنان و صرفا بخشارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، راور، زر: هاي شهرستان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 شهرستان كرمان 

 آباد و كورين شهرستان زاهدان هاي نصرت و صرفاً بخش ميرجاوه سوران، و سيب سراوان، خاش،: هاي شهرستان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 هيرمند هامون و يمروز،ن زابل، زهك،: هاي شهرستان دانشگاه علوم پزشكي زابل

 شهر نيك و مهرستان كنارك، قصرقند، فنوج، سرباز، دلگان، ايرانشهر، چابهار،: هاي شهرستان دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
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  انسانيعلوم  گروه آزمايشي
كدرشته  عالي محل تحصيل آموزشعنوان دانشگاه يا مؤسسه  عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي

 محل
ره دو  

 تحصيلي

مخصوص داوطلبان بومي استان «ها محلاين رشته
است و داوطلبان بومي استان » چهارمحال و بختياري

 . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين رشته محل بوشهر

  محروم  18241  دانشگاه اصفهان  اقتصاد
  محروم  18242  دانشگاه شهركرد  گردشگري

  محروم  18243  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني
  محروم  18244  دانشگاه اصفهان  مديريت دولتي
  محروم  18245  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي
  محروم  18246  دانشگاه يزد  مديريت مالي

  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان -
 محل خدمت لردگان -

 فرهنگيان 23246 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  الهيات آموزش
 فرهنگيان 23254 آباد اله كمالوند خرمپرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  تاريخ آموزش
 فرهنگيان 23264 اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  جغرافيا آموزش
 فرهنگيان 23272 اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  زبان عربي آموزش

 فرهنگيان 23279 قم) س(پرديس حضرت معصومه -دانشگاه فرهنگيان  زبان عربي وزشآم
 فرهنگيان 23283 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي آموزش
 فرهنگيان 23293 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي آموزش
 فرهنگيان 23299 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  اجتماعيعلوم  آموزش
 فرهنگيان 23303 يزد) س(الزهرا هپرديس فاطم -دانشگاه فرهنگيان  علوم اجتماعي آموزش
 فرهنگيان 23311 پرديس كوثر ياسوج -دانشگاه فرهنگيان  مشاوره و راهنمايي آموزش
 فرهنگيان 27441 پرديس بحر العلوم شهركرد - دانشگاه فرهنگيان ابتدايي آموزش
 فرهنگيان 27450 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  ابتدايي آموزش

 غيرانتفاعي 32843 قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و حقوق اسالمي زن و مرد: پذيرشس جن
  دانشجو نام صحيح موسسه پذيرنده 

 غيرانتفاعي 49018 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  كارداني امور بانكي .باشد مي» بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا «

  هــــنر گروه آزمايشي
 روزانه 14185 دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي نفر 90: حيظرفيت صح

  .اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان -
 فرهنگيان 25944 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  رتباط تصويريا آموزش محل خدمت لردگان -

 فرهنگيان  26073  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   ارتباط تصويري مرد فقط: پذيرشجنس 

  هاي خارجي زبان گروه آزمايشي
  .اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان

 فرهنگيان 26352 باهنر اراكپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان  زبان انگليسي آموزش محل خدمت لردگان

***************************************** 
  :)يشيامزآ هورگ كيكفت هب( هاي راهنماي انتخاب رشته هاي حذف شده از دفترچه كدرشته محل )جبخش 

هاي راهنماي انتخاب رشته حذف شده است و پذيرش دانشجو در اين كدرشـته   هاي مندرج در دفترچه هاي زير از رديف كدرشته محل كدرشته محل
  .ها صورت نخواهد گرفت محل

  رشته عنوان رشته محلكد  تحصيلي دوره نام دانشگاه  ه آزمايشيگرو

 علوم رياضي و فني 

 مهندسي نساجي 11058 روزانه دانشگاه نيشابور
 مهندسي نساجي 11061 نوبت دوم دانشگاه نيشابور
 زيست شناسي جانوري 15776 نوبت دوم آباد خرم -دانشگاه لرستان 

  مهندسي معدن  31317 اعيغيرانتف  موسسه غيرانتفاعي كرمان
  زمين شناسي  31854 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان
  روزنامه نگاري  32040 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان
  اقتصاد كشاورزي  32888 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان
 مشاوره 31991 غيرانتفاعي ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي 

   بيتجرعلوم 

 زيست شناسي جانوري 11750 روزانه آباد خرم -دانشگاه لرستان 
 زيست شناسي جانوري 15776 نوبت دوم آباد خرم -دانشگاه لرستان 

 علوم آزمايشگاهي 11984 روزانه تهران - ) عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه
 يهعلوم تغذ 11985 روزانه تهران - ) عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه
 مديريت خدمات بهداشتي درماني 11988 روزانه تهران - ) عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه
 مهندسي بهداشت محيط 11989 روزانه تهران - ) عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه
 اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه 16628 روزانه تهران - ) عج(اله دانشگاه علوم پزشكي بقيه

  علوم آزمايشگاهي 12104  ظرفيت مازاد  اه علوم پزشكي تهراندانشگ
  فيزيوتراپي 12105  ظرفيت مازاد  دانشگاه علوم پزشكي تهران

 بهداشت عمومي 17438 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 بهداشت عمومي 17439 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 وميبهداشت عم 17440 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 بهداشت عمومي 17441 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه 17625 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه 17626 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 ايمني كار اي و مهندسي بهداشت حرفه 17627 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
 اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه 17628 روزانه دانشگاه علوم پزشكي بم
  مهندسي معدن  31317 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان
  زمين شناسي  31854 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان
  روزنامه نگاري  32040 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان

  اقتصاد كشاورزي  32888 غيرانتفاعي  انتفاعي كرمانموسسه غير
 مشاوره 31991 غيرانتفاعي ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي 

  روزنامه نگاري  32040 غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي كرمان   انسانيعلوم 
  مشاوره  31991 غيرانتفاعي  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي 
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  :هاي اعالم شده در دفترچه راهنما جديد عالوه بر كدرشته محل هاي تحصيل كد محل )دبخش 
  رياضي و فنيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد رشته

  عالي آموزشها و مراكز   روزانه و شبانه دانشگاه  هاي دوره
 )بآمحل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندو(دانشگاه اروميه 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
لنيمسا كدرشته عنوان رشته 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49101 علوم و مهندسي باغباني 2 - زن مرد 
و معطر  برداري از گياهان دارويي كارداني توليد وبهره 4 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49105
 با آزمون روزانه 49104 معدنمهندسي  60 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49102 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 2 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49103 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد

  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
ابق تحصيليصرفا با سو نوبت دوم 49032 تاريخ تمدن ملل اسالمي 1 - زن مرد  

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 با آزمون روزانه 49048 مهندسي انرژي 30 - زن مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور

 )هاي نوين شهرستان نمين محل تحصيل دانشكده فناوري(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
ابق تحصيليصرفا با سو روزانه 49100 علوم مهندسي 54 - زن مرد  

 دانشگاه ياسوج
 با آزمون روزانه 49098 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 49099 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد

 عالي سراوان آموزشمجتمع 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49054 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 2 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49055 ژنتيك گياهي مهندسي توليد و 2 - زن مرد

 عالي فني و مهندسي بويين زهرا آموزشمركز 
 با آزمون روزانه 49056 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 49057 مهندسي پليمر 60 - زن مرد
 عالي الر آموزشمركز 

 با آزمون روزانه 49058 روانشناسي 4 - 2 2 

  ابتدايي در دانشگاه فرهنگيان آموزشحصيلي رشته ت
  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل
 محل

 26903 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 27884 ابتدايي آموزش 1 زن جمندمحل خدمت بيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
 27947 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت بزمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس رسالت زاهدان

 ان كردستانمخصوص داوطلبان بومي است
 28316 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت كراني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ الهدي صدر سنندج  پرديس بنت
 28322 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت دهگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
 28323 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت موچش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
 28327 ابتدايي آموزش 1 زن آباد محل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت

 28335 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت موچش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ ديس شهيد مدرس سنندجپر
 28338 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت كامياران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج

 28340 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت كراني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ درس سنندجپرديس شهيد م
 28345 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت سروآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مدرس سنندج
 28347 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت زيويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز /پرديس شهيد مدرس سنندج

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 28898 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

 28912 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم
 28916 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت جناح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم
 28917 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم
 28919 ابتدايي آموزش 1 زن دخانهمحل خدمت رو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم
 28925 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت فين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم
نز محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهراةپرديس فاطم  28929 ابتدايي آموزش 1 

  ها و مؤسسات غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته
 تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  -استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

رفا با سوابق تحصيليص 49093 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد   

 اصفهان -) ع(معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49079 روانشناسي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49080 مشاوره 3 - زن مرد
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 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 

رشجنس پذي توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49092 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 
 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49082 مديريت امور بانكي 6 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49083 مديريت مالي 6 - زن مرد 

  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49045 علوم ورزشي 6 - زن مرد 

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  - استان بوشهر 
بق تحصيليصرفا با سوا 49034 كارداني مديريت بازرگاني 10 - زن مرد   
 صرفا با سوابق تحصيلي 49033 كارداني فني عمران 90 - زن مرد 

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49042 اقتصاد 12 - زن مرد دوره مجازي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  - استان تهران 
دمر دوره مجازي  صرفا با سوابق تحصيلي 49046 مهندسي كامپيوتر 108 - زن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49047 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49043 حقوق 6 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -معماري و هنر پارس  تفاعيغيرانموسسه  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49088 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 بيرجند - هرمزان  غيرانتفاعيموسسه  -استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49095 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 شهدم -بينالود  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49090 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49091 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49086 مرانكارداني فني ع 54 - زن مرد 

 )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيموسسه  -استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49097 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49049 مشاوره 3 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49087 ندسي مديريت پروژهمه 60 - زن مرد 

 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49094 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 ايوانكي - علوم توسعه پايدار آريا  غيرانتفاعيموسسه  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49071 صنعتيكارداني مديريت  10 - زن مرد 

 آبيك -بصير  غيرانتفاعيموسسه  - استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49036 كارداني معماري 90 - زن مرد 

 قم -قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49044 روانشناسي 12 - زن مرد دوره مجازي

 قم - مفيد  غيرانتفاعيگاه دانش - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49035 اديان و عرفان 3 - زن مرد 

 قم - طلوع مهر  غيرانتفاعيموسسه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49051 زبان و ادبيات فارسي 2 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفا با سوابق تحصيلي 49059 علوم ورزشي 4 - زن -

 صرفا با سوابق تحصيلي 49052 زبان و ادبيات فارسي 2 - - مرد صيل واحد برادرانمحل تح
 صرفا با سوابق تحصيلي 49060 علوم ورزشي 4 - - مرد

 جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49081 روانشناسي 6 - زن مرد 

 كرمان -بعثت  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49089 مهندسي مديريت پروژه 60 - زن مرد 

 كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيموسسه  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49061 مهندسي معماري 54 - زن مرد 

 آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيموسسه  -استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49096 سي مديريت پروژهمهند 60 - زن مرد 

 گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49062 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  4 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49063 حسابداري 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49064 مهندسي مكانيك 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49065 مهندسي عمران 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49066 مهندسي معماري 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49067 مهندسي برق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49068 كارداني فني عمران 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49069 كارداني فني برق 90 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49070 كارداني معماري 90 - زن مرد 
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 تنكابن -شفق  غيرانتفاعيموسسه  -مازندران استان 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49085 رداني علوم ورزشيكا 10 - زن مرد 

 نوشهر -مارليك  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49084 علوم ورزشي 6 - زن مرد

آباد واحد مه والت فيض –پيام نور استان خراسان رضوي   هاي تحصيلي دانشگاه رشته  
يرشنحوه پذ كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت  

 صرفا با سوابق تحصيلي 49027 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 3
 صرفا با سوابق تحصيلي 49028 جامعه شناسي 3
 صرفا با سوابق تحصيلي 49029 حسابداري 5
 صرفا با سوابق تحصيلي 49030 مديريت بازرگاني 5

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

  تجربيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد رشته
  عالي آموزشها و مراكز   روزانه و شبانه دانشگاه  هاي دوره

 )بآمحل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندو(دانشگاه اروميه 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49101 علوم و مهندسي باغباني 18 - زن مرد 
برداري از گياهان دارويي و معطر كارداني توليد وبهره 36 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49105
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49102 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49103 مهندسي فضاي سبز 18 - زن مرد

  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49032 تاريخ تمدن ملل اسالمي 1 - زن مرد 

 دانشگاه زابل
 با آزمون روزانه 49040 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 49041 هي دامپزشكيعلوم آزمايشگا 10 - زن مرد

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
 با آزمون روزانه 49039 زيست شناسي جانوري 35 - زن مرد

 دانشگاه شيراز
 با آزمون روزانه 49038 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد

 )ن نمينهاي نوين شهرستا محل تحصيل دانشكده فناوري(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49100 علوم مهندسي 6 - زن مرد

 عالي سراوان آموزشمجتمع 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49054 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49055 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 18 - زن مرد

 لي الرعا آموزشمركز 
 با آزمون روزانه 49058 روانشناسي 10 - 5 5

 دانشگاه علوم پزشكي اراك
 با آزمون روزانه 49050 علوم آزمايشگاهي - 13 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 با آزمون پرديس خودگردان 49106 فيزيوتراپي 20 - زن مرد
 با آزمون پرديس خودگردان 49107 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد
 با آزمون پرديس خودگردان 49108 پرستاري - 30 زن مرد

 زنجاندانشگاه علوم پزشكي 
  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  هاي ابهر، خدابنده و خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان شهرستان

 عدم امكان انتقال به زنجان/بدون خوابگاه
 با آزمون روزانه 49109 پرستاري 30 - 15 15

 دانشگاه علوم پزشكي همدان
 با آزمون روزانه 49078 مهندسي بهداشت محيط - 20 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

  )هاي علوم پزشكي داراي تعهد خدمت در دانشگاه(استان مركزي داوطلبان بومي مخصوص هاي تحصيلي  رشته
 )نددفترچه راهنماي گروه آزمايشي علوم تجربي به دقت مطالعه نماي 60و  15ها را در صفحات  ضوابط ويژه اين رشته متقاضيان شرايط و(

  استان مركزيمخصوص داوطلبان بومي 
جنس پذيرش توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  ظرفيت پذيرش

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد محل

 49072 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه -لوم پزشكي اراك دانشگاه ع
 49073 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرنديه -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 49074 دندانپزشكي 1 - زن مرد طول دوره تحصيل در شهرستان ساوهداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 49075 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرنديه -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 49076 داروسازي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 49077 داروسازي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرنديه - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
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  ابتدايي در دانشگاه فرهنگيان آموزشرشته تحصيلي 
  كردستانمخصوص داوطلبان بومي استان 

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/لبان بومي اولويت پذيرش با داوط/ پرديس محل تحصيل
 محل

 28332 ابتدايي آموزش 1 مرد آباد محل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد مدرس سنندج
 28343 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت كالترزان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 28902 ابتدايي آموزش 1 مرد محل خدمت هرمز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

 28915 ابتدايي آموزش 1 زن محل خدمت هرمز/ان قشماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست/ بندرعباس) س(الزهرا هپرديس فاطم

ها و مؤسسات غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته  
 اصفهان -) ع(معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49079 روانشناسي 18 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49080 مشاوره 3 - زن مرد

 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49082 مديريت امور بانكي 18 - زن مرد
ق تحصيليصرفا با سواب 49083 مديريت مالي 18 - زن مرد  

  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49045 علوم ورزشي 18 - زن مرد 

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49034 كارداني مديريت بازرگاني 30 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49033 كارداني فني عمران 10 - زن مرد

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49043 حقوق 6 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49042 اقتصاد 36 - زن مرد دوره مجازي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  - تان تهران اس
 صرفا با سوابق تحصيلي 49046 مهندسي كامپيوتر 12 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 49047 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -انتفاعي معماري و هنر پارس رموسسه غي - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30041 معماري داخلي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 30042 مهندسي شهرسازي 6 - زن مرد

 تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيموسسه  - استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49086 كارداني فني عمران 6 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49049 مشاوره 3 - زن مرد

 ايوانكي - موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49071 كارداني مديريت صنعتي 30 - زن مرد

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  - استان قزوين 
تحصيليصرفا با سوابق  49036 كارداني معماري 10 - زن مرد  

 قم -قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49044 روانشناسي 36 - زن مرد دوره مجازي

 قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49035 اديان و عرفان 3 - زن مرد

 قم - موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49051 زبان و ادبيات فارسي 2 - زن - تحصيل واحد خواهرانمحل 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49059 علوم ورزشي 12 - زن -

 صرفا با سوابق تحصيلي 49052 زبان و ادبيات فارسي 2 - - مرد محل تحصيل واحد برادران
 صرفا با سوابق تحصيلي 49060 علوم ورزشي 12 - - مرد

 جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49081 روانشناسي 18 - زن مرد

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49061 مهندسي معماري 6 - زن مرد

 مازندران گلوگاه -موسسه غيرانتفاعي توحيد  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49062 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  32 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49063 حسابداري 18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49064 مهندسي مكانيك 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49065 مهندسي عمران 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49066 مهندسي معماري 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49067 مهندسي برق 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49068 كارداني فني عمران 10 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49069 كارداني فني برق 10 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 49070 كارداني معماري 10 - زن مرد  

 تنكابن -شفق  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49085 كارداني علوم ورزشي 30 - زن مرد

 نوشهر -مارليك  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49084 علوم ورزشي 18 - زن مرد



 1397آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاول اطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشته اول اطالعيه  8 1397آزمون سراسري سال   صفحه  
 

آباد واحد مه والت فيض –خراسان رضوي  پيام نور استان  هاي تحصيلي دانشگاه رشته  
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 49027 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 3
 صرفا با سوابق تحصيلي 49028 جامعه شناسي 3

 صرفا با سوابق تحصيلي 49029 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  49030 مديريت بازرگاني 15  

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

انسانيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد رشته  
  عالي آموزشها و مراكز   روزانه و شبانه دانشگاه  هاي دوره

  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته عنوان رشته نيمسال
ره تحصيليدو محل  نحوه پذيرش 

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 49031 تاريخ تمدن ملل اسالمي 50 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49032 تاريخ تمدن ملل اسالمي 8 - زن مرد 

 عالي الر آموزشمركز 
 با آزمون روزانه 49058 روانشناسي 20 - 10 10

ها و مؤسسات غيرانتفاعي شگاههاي تحصيلي دان رشته  
 اصفهان -) ع( معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  - استان اصفهان 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49079 روانشناسي 36 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49080 مشاوره 54 - زن مرد

 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49082 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49083 مديريت مالي 36 - زن مرد

  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49045 علوم ورزشي 36 - زن مرد 

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49034 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  - استان تهران 
سوابق تحصيلي صرفا با 49043 حقوق 108 - زن مرد دوره مجازي  

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49042 اقتصاد 72 - زن مرد دوره مجازي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49047 مديريت بازرگاني 72 - زن مرد دوره مجازي

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي - ستان سمنان ا
 صرفا با سوابق تحصيلي 49049 مشاوره 54 - زن مرد

 ايوانكي - موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  - استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49071 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49044 روانشناسي 72 - زن مرد دوره مجازي

 قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49035 اديان و عرفان 54 - زن مرد

 قم - موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49051 زبان و ادبيات فارسي 36 - زن - محل تحصيل واحد خواهران

 صرفا با سوابق تحصيلي 49059 علوم ورزشي 24 - زن -

 صرفا با سوابق تحصيلي 49052 زبان و ادبيات فارسي 36 - - مرد محل تحصيل واحد برادران
 صرفا با سوابق تحصيلي 49060 علوم ورزشي 24 - - مرد

 جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيموسسه  - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49081 روانشناسي 36 - زن مرد

 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49063 حسابداري 36 - زن مرد

 تنكابن -شفق  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
ق تحصيليصرفا با سواب 49085 كارداني علوم ورزشي 60 - زن مرد  

 نوشهر -مارليك  غيرانتفاعيموسسه  -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49084 علوم ورزشي 36 - زن مرد

آباد واحد مه والت فيض –پيام نور استان خراسان رضوي   هاي تحصيلي دانشگاه رشته  
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي 49027 نبرنامه ريزي اجتماعي و تعاو 45
 صرفا با سوابق تحصيلي 49028 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي 49029 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي 49030 مديريت بازرگاني 30
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  آزمايشي هــــنرگروه  هاي جديد رشته
  دانشگاه هنر اصفهان آهنگسازي دوره روزانهتحصيلي   رشته

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون روزانه 49053 آهنگسازي 12 - زن مرد 

  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  صنايع دستيتحصيلي   رشته
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته عنوان رشته نيمسال
حلم  نحوه پذيرش 

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49037 صنايع دستي 60 - زن مرد 

*************************************************************  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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  :ات كلياصالحي )بخش الف
، در آزمون سراسري سـال  30/11/1396طبق مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  :تذكر خيلي مهم* 

  .مرحله تكميل ظرفيت وجود ندارد، لذا داوطلبان بايستي دقت الزم در انتخاب رشته خود داشته باشند 1397
  

 :)ها بخش پيوست( ها و مؤسسات شرايط و ضوابط دانشگاه مربوط به اصالحيات
)بادهآمركز آموزش عالي ( شيرازدانشگاه *   www.abadehu.ir 

  071-44362545: تلفن              . آباده، بلوار بوعلي، خيابان ادب: نشاني) 2. شود به دانشجويان غيربومي خوابگاه و امكانات رفاهي واگذار مي) 1
 www.fasau.ac.ir  فسادانشگاه * 

  071-53344546: تلفن             . استان فارس، شهرستان فسا، انتهاي بلوار شهيد محب، ميدان استاد بهمن بيگي: نشاني
 www.art.ac.ir  نارهت ـ رنهدانشگاه * 

  .باشد ضمناً دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي )2. باشد امكان ارائه خوابگاه مجردي در مجموعه پرديس كرج دانشگاه فراهم مي )1
www.mubabol.ac.ir  گاه علوم پزشكي بابلدانش* 
 محدود صورت به دختر دانشجويان براي خوابگاه واگذاري شهرستان رامسر يي واقع درو ماما پرستاري دانشكده ندارد و در به دانشجويان خوابگاه ارائه قبال در تعهدي دانشگاه اين
  .باشد مي خوابگاه فاقد پسر دانشجويان براي و بوده
www.bmsu.ac.ir  )عج(اله بقيهگاه علوم پزشكي دانش* 

به به وبگاه دانشگاه  )عج(لهيباني نيروهاي مسلح در دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهاي بورسيه وزارت دفاع و پشت براي كسب اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي رشتهداوطلبان 
  .نمايندمراجعه نشاني فوق 

***************************************** 
  :)هاي عادي رشته( ها جداول كدرشته محلاصالحيات  )ببخش 

غييراتي بوجود آمده است كه داوطلبان الزم است ضمن اطالع دقيق از مفـاد  هاي راهنما، ت هاي تحصيل مندرج در دفترچه در برخي از كدرشته محل
  .ها اقدام نمايد اين تغييرات و در صورت تمايل نسبت به انتخاب اين كدرشته

  ها به تفكيك گروه آزمايشي اصالحيات جداول كدرشته محل    
  رياضي و فنيعلوم  گروه آزمايشي

عالي محل  آموزشنوان دانشگاه يا مؤسسه ع عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي
 تحصيل

كدرشته 
دوره تحصيلي   محل

 روزانه 10160 قزوين -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق نفر 120: شريذپظرفيت 
 روزانه 10162 قزوين -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران نفر 60: شريذپظرفيت 
 روزانه 10462 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك مهندسي نفر 35: شريذپظرفيت 
 روزانه 10463 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي اپتيك و ليزر نفر 35: شريذپظرفيت 

 روزانه 10572 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران نفر 85: ظرفيت پذيرش
 روزانه 10574 شگاه صنعتي اصفهاندان مهندسي معدن نفر 80 :ظرفيت پذيرش
 روزانه 10575 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك نفر 140: ظرفيت پذيرش
 روزانه 10577 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد و متالورژي نفر 80: ظرفيت پذيرش

  سوابق تحصيلي وبراساس  افرصپذيرش 
 بصورت متمركز

 روزانه 18636 نشگاه دامغاندا علوم ورزشي
 نوبت دوم 18669 دانشگاه دامغان علوم ورزشي

  پذيرش صرفا براساس سوابق تحصيلي
 نفر 54: ظرفيت پذيرش

 غيرانتفاعي 30043 تهران -انتفاعي معماري و هنر پارس موسسه غير مهندسي صنايع
 غيرانتفاعي 30044 رانته -انتفاعي معماري و هنر پارس موسسه غير مهندسي عمران

  غيرانتفاعي  30608  رشديه ـ تبريزانتفاعي موسسه غير  مهندسي برق نفر 90: ظرفيت پذيرش
  تجربيعلوم  گروه آزمايشي

عالي محل  آموزشنوان دانشگاه يا مؤسسه ع عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي
 تحصيل

كدرشته 
دوره تحصيلي   محل

 ظرفيت مازاد 12442 دانشگاه علوم پزشكي قم علوم آزمايشگاهي نيمسال اول: نيمسال پذيرش
ي ابهر، ها صرفا مخصوص داوطلبان بومي شهرستان

خدابنده، خرمدره است و ساير داوطلبان مجاز به 
 . باشند انتخاب نمي

  دانشگاه علوم پزشكي زنجان پرستاري
 )محل تحصيل شهرستان ابهر(

 روزانه 17260

 روزانه 49109
 روزانه 17326 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان پرستاري نيمسال دوم: نيمسال پذيرش

سوابق تحصيلي و پذيرش  پذيرش براساس صرفا
 بصورت متمركز

 روزانه 18636 دانشگاه دامغان علوم ورزشي
 نوبت دوم 18669 دانشگاه دامغان علوم ورزشي

خودگردان پرديس 49106 دانشكده علوم پزشكي تهران فيزيوتراپي نيمسال دوم: نيمسال پذيرش
  غيرانتفاعي  30608  رشديه ـ تبريزاعي انتفموسسه غير  مهندسي برق نفر 10: ظرفيت پذيرش

  انسانيعلوم  گروه آزمايشي
عالي محل  آموزشنوان دانشگاه يا مؤسسه ع عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي

 تحصيل
كدرشته 
دوره تحصيلي   محل

  پذيرش براساس صرفاً سوابق تحصيلي
 پذيرش بصورت متمركز

 روزانه 18636 دامغاندانشگاه  ورزشيعلوم 
 نوبت دوم 18669 دانشگاه دامغان علوم ورزشي

  هاي خارجي زبان گروه آزمايشي
عالي محل  آموزشنوان دانشگاه يا مؤسسه ع عنوان رشته مورد و يا موارد اصالحي

 تحصيل
كدرشته 
دوره تحصيلي   محل

 روزانه 14628 كردستاندانشگاه  نگليسيآموزش زبان ا نفر 40: شريذپظرفيت 
 روزانه 14629 كردستاندانشگاه  زبان و ادبيات انگليسي نفر 40: شريذپظرفيت 
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  :)هاي دانشگاه فرهنگيان رشته(ها  جداول كدرشته محلاصالحيات  )ببخش 
هاي راهنما، تغييراتي بوجود آمده است كه داوطلبان الزم است ضمن اطالع دقيق از مفـاد   هاي تحصيل مندرج در دفترچه در برخي از كدرشته محل

  .ها اقدام نمايد و در صورت تمايل نسبت به انتخاب اين كدرشته اين تغييرات
  ها به تفكيك گروه آزمايشي اصالحيات جداول كدرشته محل    

  رياضي و فنيعلوم  گروه آزمايشي
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

چهارمحال و 
 بختياري

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش رياضي 20464 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش فيزيك 20471 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27430 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27433 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اوطلبان بومي شهرستان لردگاناولويت پذيرش با د آموزش ابتدايي 27438 پرديس بحرالعلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27453 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 

خراسان رضوي

 ان، درگز، قوچانهاي چنار اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20533 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20536 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 رگز، قوچانهاي چناران، د اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20547 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20550 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 ، قوچانهاي چناران، درگز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27543 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27553 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 نهاي چناران، درگز، قوچا اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27554 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27574 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 قوچانهاي چناران، درگز،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27583 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27590 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 

آباد، مه والت،  خليلهاي بردسكن، كاشمر،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27546 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

آباد، مه والت،  بردسكن، كاشمر، خليل  هاي اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27578 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

 هاي جغتاي، جوين، سبزوارداوطلبان بومي شهرستان اولويت پذيرش با آموزش رياضي 20531 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20535 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارلبان بومي شهرستاناولويت پذيرش با داوط آموزش رياضي 20542 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش رياضي 20555 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواربومي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان  آموزش فيزيك 20558 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش فيزيك 20564 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارشهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي  آموزش فيزيك 20568 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش فيزيك 20569 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر آموزش ابتدايي 27557 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27566 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارتاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس آموزش ابتدايي 27584 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27585 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 

 الهدي صدر سنندج  پرديس بنت -ان دانشگاه فرهنگي: محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28259 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  قزوين

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد آموزش رياضي 21076 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  كرمان

 الهدي صدر سنندج  پرديس بنت -اه فرهنگيان دانشگ: محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28743 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  لرستان

 مركزي

 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21331 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 شهيد مدرس سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21332 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21333 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21334 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 

 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21335 پرديس شهيد باهنر اراك -گيان دانشگاه فرهن
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21336 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21337 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21338 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -نشگاه فرهنگيان دا: محل تحصيل آموزش رياضي 21339 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21340 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 رس سنندجپرديس شهيد مد -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21341 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21342 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21343 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21344 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش رياضي 21345 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج  پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28857 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

  تجربيعلوم  گروه آزمايشي
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

ربيت بدنيآموزش ت 27189 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  ايالم الهدي صدر سنندج  پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل   

چهارمحال و 
  بختياري

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش زيست شناسي 21701 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان بتداييآموزش ا 27430 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27433 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 شهرستان لردگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي آموزش ابتدايي 27438 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27451 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27452 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27453 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 

 خراسان رضوي
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زيست شناسي 21728 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زيست شناسي 21734 شهيد بهشتي مشهدپرديس  -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زيست شناسي 21737 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27543 شهيد بهشتي مشهدپرديس  -دانشگاه فرهنگيان 



 1397آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهدوم اطالعيه 
 

تخاب رشتهاصالحيات دفترچه ان دوم اطالعيه  3 1397آزمون سراسري سال   صفحه  
 

  تجربيعلوم  گروه آزمايشي  ادامه
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

  ادامه
 خراسان رضوي

 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27553 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27554 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27558 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27574 نژاد مشهد شهيد هاشميپرديس  -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27583 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27590 نژاد مشهد ديس شهيد هاشميپر -دانشگاه فرهنگيان 

آباد، مه و الت،  هاي بردسكن، كاشمر، خليل اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27546 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

آباد، مه و الت،  هاي بردسكن، كاشمر، خليل اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27578 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زيست شناسي 21729 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زيست شناسي 21730 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواررستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه شناسي آموزش زيست  21752 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش شيمي 21759 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارتاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس آموزش شيمي 21762 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27557 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 ي جغتاي، جوين، سبزوارهااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27566 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27584 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزوارناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا آموزش ابتدايي 27585 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 

  قزوين

 الهدي صدر سنندج  پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28253 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج ديس بنتپر -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28257 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28259 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28261 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28264 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 ر سنندجالهدي صد پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28265 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28266 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

 سنندجالهدي صدر  پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28743 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان   لرستان

  مركزي
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28855 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 دجالهدي صدر سنن پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28856 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28857 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

  انسانيعلوم  گروه آزمايشي
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

 ايالم
 سنندجالهدي صدر  بنتپرديس  -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 27187 اراك) س(پرديس زينب كبري -نشگاه فرهنگيان دا

 سنندجالهدي صدر  بنتپرديس  -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 27188 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 سنندجالهدي صدر  بنتپرديس  -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 27189 اراك) س(پرديس زينب كبري -هنگيان دانشگاه فر

چهارمحال و 
  بختياري

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش الهيات 23240 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش الهيات 23244 پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش الهيات 23249 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان هياتآموزش ال 23251 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش تاريخ 23260 پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان 
 طلبان بومي شهرستان لردگاناولويت پذيرش با داو آموزش زبان عربي 23275 اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش زبان عربي 23276 قم) س(پرديس حضرت معصومه -دانشگاه فرهنگيان 
 اناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگفارسي وادبيات زبان آموزش 23287 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش علوم اجتماعي 23298 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش علوم اجتماعي 23300 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش علوم اجتماعي 23301 يزد) س(ديس فاطمة الزهراءپر -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش علوم اجتماعي 23302 يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگانمشاوره و راهنمايي آموزش 23308 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27430 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان اولويت آموزش ابتدايي 27433 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27438 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگ آموزش ابتدايي 27451 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27452 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ابتدايي 27453 پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش تربيت بدني 27462 اهنر اصفهانپرديس شهيد ب -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگانآموزش كودكان استثنايي 27480 اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 

 خراسان رضوي

 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23405 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23406 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23408 هشتي مشهدپرديس شهيد ب -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23414 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانفارسي وادبيات زبان آموزش 23441 دپرديس شهيد بهشتي مشه -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش علوم اجتماعي 23488 پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش مشاوره وراهنمايي 23507 يد بهشتي مشهدپرديس شه -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27543 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27553 شهيد بهشتي مشهد پرديس -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27554 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27558 بهشتي مشهدپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27574 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27580 نژاد مشهد اشميپرديس شهيد ه -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27583 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27590 نژاد مشهد يد هاشميپرديس شه -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش كودكان استثنايي 27631 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
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  انسانيعلوم  گروه آزمايشي  ادامه
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

  ادامه
 رضوي خراسان

 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش كودكان استثنايي 27644 نژاد مشهد رديس شهيد هاشميپ -دانشگاه فرهنگيان 

، مه والت، آباد خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  آموزش علوم اجتماعي 23462 بيرجند) ع(پرديس امام سجاد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

، مه والت، آباد خليلبومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  اولويت پذيرش با داوطلبانمشاوره و راهنمايي آموزش 23515 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

، مه والت، آباد خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  آموزش ابتدايي 27546 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

، مه والت، آباد خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  وزش ابتداييآم 27561 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

، مه والت، آباد خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  آموزش ابتدايي 27572 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 گناباد

، مه والت، آباد خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، كاشمر،  آموزش ابتدايي 27578 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -فرهنگيان دانشگاه 
 گناباد

 اي، جوين، سبزوارهاي جغتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23403 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23404 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 
 اي، جوين، سبزوارهاي جغتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23415 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش الهيات 23416 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 ن، سبزوارهاي جغتاي، جوياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش تاريخ 23425 پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زبان عربي 23430 بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستفارسي ادبيات و زبان آموزش 23434 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانفارسي ادبيات و زبان آموزش 23435 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواربا داوطلبان بومي شهرستان اولويت پذيرشفارسي ادبيات و زبان آموزش 23456 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانفارسي ادبيات و زبان آموزش 23461 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اجتماعيآموزش علوم  23463 بيرجند) ع(پرديس امام سجاد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش علوم اجتماعي 23470 بيرجند) ع(پرديس امام سجاد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان موزش علوم اجتماعيآ 23476 پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش علوم اجتماعي 23483 پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش مشاوره وراهنمايي 23500 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش مشاوره وراهنمايي 23501 بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش مشاوره وراهنمايي 23512 پرديس شهيد بهشتي مشهد -ان دانشگاه فرهنگي
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش مشاوره وراهنمايي 23513 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27557 پرديس شهيد بهشتي مشهد -نشگاه فرهنگيان دا
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27566 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27584 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -فرهنگيان دانشگاه 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ابتدايي 27585 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش تربيت بدني 27602 پرديس شهيد بهشتي مشهد -گاه فرهنگيان دانش
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش تربيت بدني 27604 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش تربيت بدني 27612 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -گاه فرهنگيان دانش
 وارهاي جغتاي، جوين، سبزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش تربيت بدني 27613 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش كودكان استثنايي 27626 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 جوين، سبزوار هاي جغتاي،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش كودكان استثنايي 27629 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانآموزش كودكان استثنايي 27636 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواري شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومآموزش كودكان استثنايي 27642 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي -دانشگاه فرهنگيان 

  قزوين

 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28253 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -ان دانشگاه فرهنگي: محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28254 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28255 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج يس بنتپرد -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28256 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28257 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 لهدي صدر سنندجا پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28258 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28259 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 سنندج الهدي صدر پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28260 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28261 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28262 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28263 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28264 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28265 اراك) س(پرديس زينب كبري -فرهنگيان  دانشگاه
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28266 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

  كرمان

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد آموزش تاريخ 24643 پرديس شهيد باهنر بيرجند -هنگيان دانشگاه فر
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد آموزش جغرافيا 24648 بيرجند) ع(پرديس امام سجاد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد آموزش جغرافيا 24653 يس شهيد باهنر بيرجندپرد -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد آموزش علوم اجتماعي 24699 پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد استثنايي كودكان آموزش 28454 يزد) س(الزهراء هپرديس فاطم -دانشگاه فرهنگيان 

  لرستان
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28742 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28743 اراك) س(يس زينب كبريپرد -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28744 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 

  مركزي

 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28854 اراك) س(زينب كبريپرديس  -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28855 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28856 اراك) س(يپرديس زينب كبر -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28857 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28858 كارا) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
 الهدي صدر سنندج پرديس بنت -دانشگاه فرهنگيان : محل تحصيل آموزش تربيت بدني 28859 اراك) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان 
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  هنر گروه آزمايشي
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهحلكد رشته م نام موسسه يا دانشگاه

چهارمحال و 
 بختياري

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش ارتباط تصويري 25942 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
 يرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگاناولويت پذ آموزش ارتباط تصويري 25950 اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 

 خراسان رضوي
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي چناران، درگز، قوچان آموزش ارتباط تصويري 25961 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواريرش با داوطلبان بومي شهرستاناولويت پذ آموزش ارتباط تصويري 25966 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش ارتباط تصويري 25967 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 

 ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآبادا آموزش ارتباط تصويري 26075 پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان   كرمان

  هاي خارجي زبان گروه آزمايشي
مخصوص داوطلبان 

 بومي استان
 مورد و يا موارد اصالحي عنوان رشتهكد رشته محل نام موسسه يا دانشگاه

چهارمحال و 
 بختياري

 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان انگليسي آموزش زبان 26345 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان آموزش زبان انگليسي 26349 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 
 بان بومي شهرستان لردگاناولويت پذيرش با داوطل آموزش زبان انگليسي 26351 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان 

 خراسان رضوي

 هاي چناران، درگز، قوچان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زبان انگليسي 26374 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي چناران، درگز، قوچان اوطلبان بومي شهرستاناولويت پذيرش با د آموزش زبان انگليسي 26381 ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زبان انگليسي 26368 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواربا داوطلبان بومي شهرستاناولويت پذيرش  آموزش زبان انگليسي 26375 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زبان انگليسي 26379 ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 
 هاي جغتاي، جوين، سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيآموزش زبان انگلي 26384 ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان 

 هاي جيرفت، عنبرآباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آموزش زبان انگليسي 26600 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان   كرمان
 هاي جيرفت، عنبرآباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان وزش زبان انگليسيآم 26606 پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان 

  
  :)به تفكيك گروه آزمايشي(هاي راهنماي انتخاب رشته  هاي حذف شده از دفترچه كدرشته محل )جبخش 

هاي راهنماي انتخاب رشته حذف شده است و پذيرش دانشجو در اين كدرشـته   هاي مندرج در دفترچه هاي زير از رديف كدرشته محل كدرشته محل
  .ها صورت نخواهد گرفت محل

  رشته عنوان رشته محلكد  تحصيلي دوره نام دانشگاه  گروه آزمايشي

  علوم رياضي و فني 
 مهندسي صنايع غذايي 15826 روزانه ايرانشهر - دانشگاه واليت 
 مهندسي صنايع غذايي 15830 نوبت دوم ايرانشهر –دانشگاه واليت 

 زبان و ادبيات عربي 15920 نوبت دوم سنندج -دانشگاه كردستان 

  علوم تجربي

 زيست شناسي سلولي و مولكولي 11534 روزانه دانشگاه بيرجند
 زيست شناسي سلولي و مولكولي 11536 نوبت دوم دانشگاه بيرجند

  علوم آزمايشگاهي  12739  دانپرديس خودگر  دانشگاه علوم پزشكي يزد
 مهندسي بهداشت محيط 12807 روزانه دانشكده علوم پزشكي سيرجان

 زبان و ادبيات عربي 15920 نوبت دوم سنندج -دانشگاه كردستان 

  علوم انساني 
 فقه و مباني حقوق اسالمي 13590 روزانه ايرانشهر - دانشگاه واليت 
 فقه و مباني حقوق اسالمي 13596 منوبت دو ايرانشهر - دانشگاه واليت 

 زبان و ادبيات عربي 15920 نوبت دوم سنندج -دانشگاه كردستان 

  هنر
 طراحي صنعتي 14124 روزانه بابلسر -دانشگاه مازندران 
 طراحي صنعتي 14126 نوبت دوم بابلسر -دانشگاه مازندران 

 صنايع دستي 14141 روزانه ايرانشهر - دانشگاه واليت 
 صنايع دستي 14142 نوبت دوم ايرانشهر - دانشگاه واليت 

  
  :هاي اعالم شده در دفترچه راهنما هاي تحصيل جديد عالوه بر كدرشته محل كد محل )دبخش 

  رياضي و فنيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد رشته
  عالي آموزشها و مراكز   روزانه و شبانه دانشگاه  هاي دوره

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي آباده(دانشگاه شيراز 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون روزانه 49111 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 
 عباسبندر - دانشگاه هرمزگان 

 با آزمون روزانه 49118 دسي شيميمهن 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 49119 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 

 دانشگاه بيرجند
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49115 زيست شناسي گياهي 5 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49116 زيست شناسي گياهي 2 - زن مرد

 )شكده كشاورزي و فني مهندسي دهلرانمحل تحصيل آموز(دانشگاه ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49112 كارداني تكنولوژي توليدات دامي 4 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49113 كارداني تكنولوژي توليدات دامي 2 - زن مرد
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  ها و مؤسسات غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته
 زاهدان -  هاتف غيرانتفاعيموسسه  - ستانسيستان و بلوچاستان 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49110 مديريت امور بانكي 6 - زن مرد 

 كرمان غيرانتفاعيموسسه  -  كرماناستان 
وابق تحصيليصرفا با س 49117 حقوق 3 - زن مرد   

 قائمشهر -انتفاعي صالحان موسسه غير -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49173 مهندسي برق 54 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49174 مهندسي عمران 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49175 مهندسي كامپيوتر 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49176 مهندسي معماري 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49177 كارداني فني عمران 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49178 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49179 كارداني معماري 90 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  49180 مهندسي فضاي سبز 4 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 49181 علوم دامي 4 - زن مرد

پيام نور   تحصيلي دانشگاه  هاي رشته  
  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 نحوه پذيرش كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت
 صرفا با سوابق تحصيلي 49124 مهندسي مديريت پروژه 40

 واحد اسكو -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ
 صرفا با سوابق تحصيلي 49123 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49125 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49126 يريت پروژهمهندسي مد 40

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49127 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49129 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز دولت آباد -ان دانشگاه پيام نور استان اصفه
 صرفا با سوابق تحصيلي 49130 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49128 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49163 مديريت پروژهمهندسي  40

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49164 مهندسي مديريت پروژه 40

 واحد هشتگرد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49165 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز بوشهر -هر دانشگاه پيام نور استان بوش
 صرفا با سوابق تحصيلي 49131 مهندسي مديريت پروژه 40

 تهران شمال - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49132 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49137 يت پروژهمهندسي مدير 40

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49136 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49134 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49138 مهندسي مديريت پروژه 40

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49135 مهندسي مديريت پروژه 40

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49133 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49139 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 با آزمون 49171  روانشناسي 8

 صرفا با سوابق تحصيلي 49141 مهندسي مديريت پروژه 40
فا با سوابق تحصيليصر 49170  علوم تربيتي 4  
 صرفا با سوابق تحصيلي 49172  علم اطالعات و دانش شناسي 5

 واحد تايباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49140 مهندسي مديريت پروژه 40

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 نحوه پذيرش كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت

سوابق تحصيلي صرفا با 49142 مهندسي مديريت پروژه 40  
 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49143 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49146 مهندسي مديريت پروژه 40
 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49145 ي مديريت پروژهمهندس 40
 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49144 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49147 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز زاهدان -يستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان س

 صرفا با سوابق تحصيلي 49148 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49151 مهندسي مديريت پروژه 40
 واحد سپيدان -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49150 مهندسي مديريت پروژه 40
 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49149 مهندسي مديريت پروژه 40
 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49152 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز قم -ن قم دانشگاه پيام نور استا

 صرفا با سوابق تحصيلي 49153 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49154 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49155 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49156 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49157 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49158 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49159 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49160 مهندسي مديريت پروژه 40
 باسمركز بندر ع -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49161 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49166 مهندسي مديريت پروژه 40
 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 49162 مهندسي مديريت پروژه 40
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  تجربيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد هرشت
  عالي آموزشها و مراكز   روزانه و شبانه دانشگاه  هاي دوره

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون روزانه 49114 بهداشت مواد غذايي 35 - زن مرد 
 دانشگاه بيرجند

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49115 زيست شناسي گياهي 45 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49116 زيست شناسي گياهي 18 - زن مرد

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران(دانشگاه ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 49112 وژي توليدات داميكارداني تكنول 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 49113 كارداني تكنولوژي توليدات دامي 18 - زن مرد

  
  )هاي علوم پزشكي داراي تعهد خدمت در دانشگاه(داوطلبان بومي استان كرمان مخصوص  داروسازي  رشته

 )نددفترچه راهنماي گروه آزمايشي علوم تجربي به دقت مطالعه نماي 60و  15ها را در صفحات  رشتهمتقاضيان شرايط و ضوابط ويژه اين (
  استان كرمانمخصوص داوطلبان بومي 

جنس پذيرش توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  ظرفيت پذيرش
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 اول دوم زن مرد محل
 49121 داروسازي 1 - زن - داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در شهرستان كهنوج /دانشگاه علوم پزشكي كرمان
داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در شهرستان رودبار جنوب /دانشگاه علوم پزشكي كرمان  49122 داروسازي 1 - - مرد

  
  ها و مؤسسات غيرانتفاعي گاههاي تحصيلي دانش رشته

 تهران -انتفاعي معماري و هنر پارس موسسه غير - استان تهران 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 30043 مهندسي صنايع 6 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30044 مهندسي عمران 6 - زن مرد

 زاهدان - انتفاعي هاتف موسسه غير -بلوچستان  استان سيستان و
 صرفا با سوابق تحصيلي 49110 مديريت امور بانكي 18 - زن مرد

 انتفاعي كرمانرموسسه غي - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49117 حقوق 3 - زن مرد

 قائمشهر -انتفاعي صالحان موسسه غير -استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49173 مهندسي برق 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49174 مهندسي عمران 6 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  49175 مهندسي كامپيوتر 6 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 49176 مهندسي معماري 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49177 كارداني فني عمران 10 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49178 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 10 - زن مرد
يليصرفا با سوابق تحص 49179 كارداني معماري 10 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 49180 مهندسي فضاي سبز 32 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49181 علوم دامي 32 - زن مرد

 
پيام نور   تحصيلي دانشگاه  هاي رشته  

  مشهدمركز  - خراسان رضويدانشگاه پيام نور استان 
 نحوه پذيرش كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون 49171 روانشناسي 24
 صرفا با سوابق تحصيلي 49170  علوم تربيتي 4

 صرفا با سوابق تحصيلي 49172  علم اطالعات و دانش شناسي 15

 
  )زكرمتم همين تروصب شريذپ(ي كشزپ تيروف ينادراكتحصيلي    رشته

 ناهفصا يكشزپ مولعدانشگاه 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون روزانه 49120 يكشزپ ياه تيروف ينادراك - 20 - مرد زكمرتم همين تروص هب شريذپ
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  انسانيعلوم آزمايشي گروه  هاي جديد رشته
  ها و مؤسسات غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته

 زاهدان - انتفاعي هاتف موسسه غير -بلوچستان  استان سيستان و

يحاتتوض ظرفيت پذيرش جنس پذيرش 
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49110 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد

 انتفاعي كرمانموسسه غير - استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 49117 حقوق 54 - زن مرد

 
پيام نور   تحصيلي دانشگاه  هاي رشته  

  مشهدمركز  - خراسان رضويدانشگاه پيام نور استان 
 نحوه پذيرش كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون 19169 حقوق 50
 با آزمون 49171 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي 49170  علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي 49172  علم اطالعات و دانش شناسي 30

  
  آزمايشي هنرگروه  هاي جديد رشته
  ها و مؤسسات غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه رشته

 قائمشهر - صالحانانتفاعي موسسه غير - مازندراناستان 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
فا با سوابق تحصيليصر 49182 يتعنص يحارط 60 - زن مرد  

*************************************************************  
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  
  
  
  

  

  
  
  
 

  

  


