
1396آزمون سراسري سال انتخاب رشته راهنماي  هاي حيات دفترچهاصالاطالعيه 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشتهاطالعيه  1   صفحه 1396آزمون سراسري سال 

:)ها شرايط و ضوابط دانشگاه( كلياصالحيات  )الفبخش 
هاي فرهنگيان و تربيت دبير شـهيد رجـايي تهـران، مـوارد ذيـل هاي تحصيلي دانشگاه در شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته -1

:گردد اصالح مي
جهت مجاز شدن براي انتخاب رشـته در گـروه) زيرگروه مربوط در( باالتر و 6500كسب حداقل نمره علمي كل : شرايط اختصاصيبخش  1بند  -

.خواهد بود  آزمون سراسري در آزمايشي مربوط
شدگان آزمون سراسري، پس از تأييد صالحيت عمومي و تخصصـي آنـان توسـط پذيرش دانشجو معلمان از بين پذيرفته :بخش تذكرات 2بند  -

طبق ضوابط( كدرشته انتخابي ساير داوطلبان د ر گروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ي د رو كسب باالترين نمره علموزارت آموزش و پرورش 
عنوان دانشجو معلم متعهد خـدمت بـه  پذيرفته شدگان نهايي با رعايت مقررات مربوط، به. پذيرد صورت مي )سازمان سنجش آموزش كشور

پرورش تعهـد محضـري بسـپارند كـه پـس از م  درمحل قبولي، به آموزش وشوند و بايد پيش از ثبت نا وزارت آموزش و پرورش پذيرفته مي
مـدت تحصـيل. شده توسط وزارت آمـوزش و پـرورش خـدمت نماينـد     آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين دانش

شـرايطي،  قوق كارآموزي تحـت هـر  پرداخت ح .شود آنان محسوب مي) سال دوره كارشناسي 4حداكثر(دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت 
.بود سال طول تحصيل دوره كارشناسي، مجاز خواهد 4براي  صرفاً حداكثر

.هاي تهران و البرز وجود ندارد در دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران، امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان بومي ساكن استان -2
.باشد مي) بهمن ماه(هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران در نيمسال دوم  پذيرش در كليه كدرشته محل -3
در دانشگاه محقق اردبيلي، به منظور تشويق و ايجاد انگيزه در بين پذيرفته شدگان آزمـون سراسـري و در راسـتاي ارج نهـادن بـه زحمـات و -4

هـاي به دانشجويان رتبه) 1. بيني نموده است هاي برتر آزمون، تسهيالتي را به شرح زير براي اين قبيل داوطلبان پيش هاي برگزيدگان رتبه تالش
هاي يكصد و پنجاه و يك تـا دويسـت، ريال و رتبه 000/000/5هاي پنجاه و يك تا يكصد و پنجاه، مبلغ  ريال، رتبه 000/000/10اول تا پنجاه، مبلغ 

به صورت كمك هزينه ماهانه پرداخت خواهـد) سال 4حداكثر (هاي آزمايشي در طول كل دوره تحصيلي  ريال براي تمامي گروه 000/000/3مبلغ 
.واگذار خواهد شد) سال 4حداكثر (، خوابگاه دولتي در طول دوره تحصيلي )1در بند (هاي مذكور  به دارندگان رتبه) 2. مودن

دفترچه راهنماي انتخاب رشته گـروه آزمايشـي علـوم تجربـي، 139مندرج در صفحه ) عج(اله به شرايط اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيه -5
هاي تحصيلي اين دانشگاه پس از گذرانـدن طـرح خـدمت دو التحصيالن رشته شروع به خدمت فارغ: گردد اضافه ميضابطه جديد به اين شرح 

.پذير خواهد بود ، امكان)تعيين شده از سوي معاونت بهداشت و درمان سپاه(ساله در مناطق هدف 
بورسـيه«رضوي، غي مقام معظم رهبري و با مساعدت آستان قدس ، در راستاي تحقق منشور هفت گانه ابال)ع(در دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا -6

هاي تحصيلي مقطع كارشناسي اين دانشـگاه باشـند، بـا به دانشجويان ممتاز و كم برخوردار كه متقاضي تحصيل در رشته) ع(تحصيلي امام رضا
امكان استفاده از سلف سـرويس دانشـگاه بـه) 3. ايگانارائه خوابگاه دانشجويي به صورت ر) 2. تحصيل رايگان) 1: گردد تسهيالت زير اعطا مي

.مراجعه نمايند www.imamreza.ac.ir: داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني. »صورت رايگان
.تغيير يافته است »تبريزـ اسوه معاصر «نام مؤسسه غيرانتفاعي اسوه ـ تبريز به  -7
.تغيير يافته است »انديشه سازان علوم پايه مازندران ـ نكاء «به انديشه سازان علوم پايه ـ نكاء فاعي نام مؤسسه غيرانت -8
.تغيير يافته است »هشت بهشت اصفهان پويا ـ اصفهان «به  هشت بهشت ـ اصفهان نام مؤسسه غيرانتفاعي  -9

.باشد مي) ويژه خواهران(ـ قم ) س(الزهرا سته به جامعهصحيح دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي ـ وابنام  -10
خصـوص توضيحات مربوط به دانشگاه علـوم پزشـكي تبريـز در    1، بند گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته 139 فحهص -11

نـام بـه بايست بـراي ثبـت  شكي مراغه ميهاي دانشكده علوم پزشود و در ضمن پذيرفته شدگان رشته دانشكده علوم پزشكي مراغه حذف مي
معاونـت آموزشـي و ،روبروي دانشگاه پيام نور ،جاده هشترود 2كيلومتر  ،باالتر از ميدان مجلس ،مراغه :نشانيدانشكده علوم پزشكي مراغه به 

 .پژوهشي مراجعه نمايند

از بخش مناطق محروم محـل» دانشگاه علوم پزشكي«، عبارت 10، رديف گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته 55 فحهص -12
 .شود التحصيلي رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار حذف مي خدمت پس از فارغ

،11089، 11019، 11018، 10889 :هـاي  رشته محلكدمندرج در توضيحات رشته پرستاري،  14/04/1395مورخ  359/500موضوع بخشنامه شماره  -13
:شـود  بدين شرح اصالح مـي  27637و  12668، 12583، 12582، 12571، 11922، 11633، 11521، 11414، 11337، 11179، 11178، 11167، 11130

هـاي پرسـتاري و كـه مـابين دانشـكده    14/04/1395مـورخ   359/500نامه موضوع بخشنامه  عرصه آموزش باليني دانشجويان براساس تفاهم«
 .»ه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بودهاي تابعه دانشگا بيمارستان

54هاي علوم پزشكي مندرج در صـفحه   هاي تحصيلي مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمت در دانشگاه ضمن اعالم شرايط و ضوابط رشته -14
امنين براساس ضوابط وزارت بهداشـت،مبالغ وثيقه و شرايط ض«رساند  به اطالع مي گروه آزمايشي علوم تجربي،دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

.»باشنددرمان و آموزش پزشكي بوده و پذيرفته شدگان مكلف به تبعيت از آن مي



 1396آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشتهاطالعيه    2   صفحه 1396آزمون سراسري سال   
 

  :ها جداول كدرشته محلاصالحيات  )ببخش 
ع دقيق از مفـاد  هاي راهنما، تغييراتي بوجود آمده است كه داوطلبان الزم است ضمن اطال 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 هاي  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  ي محل تحصيلعنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عال
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

 آموزشكده فني دهلران : محل تحصيل
هاي  كارداني تكنولوژي ماشين

 كشاورزي
 10115  دانشگاه ايالم  روزانه

 نفر 25نفر به  23افزايش ظرفيت از   مهندسي شهرسازي  مركز آموزش عالي الر 11590 روزانه
 نفر 30نفر به  28افزايش ظرفيت از  يعمهندسي صنا  مركز آموزش عالي الر 11592 روزانه
 نفر 35نفر به  30افزايش ظرفيت از   مهندسي مكانيك  مركز آموزش عالي الر 11594 روزانه
 نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از  روان شناسي  مركز آموزش عالي الر 23104 روزانه

 .گيرد پذيرش فقط از جنس زن صورت مي  كاردان فني عمران 11436  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -برداريي نقشهآموزشكده فن نوبت دوم
مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 

 دزفول : محل خدمت/گتوند
 رياضي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13183   فرهنگيان

و  مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر
 انديمشك: محل خدمت/گتوند

 رياضي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13184   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شاوور : محل خدمت/گتوند

 رياضي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13185   فرهنگيان

وص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و مخص
 شوش : محل خدمت/گتوند

 رياضي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13186   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 گتوند : محل خدمت/گتوند

 رياضي آموزش  اهواز) س(الزهراء مةفاط پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13187   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول : محل خدمت/گتوند

 فيزيك آموزش  اصفهان) س(الزهراء فاطمة پرديس - فرهنگيان دانشگاه 13188   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول : محل خدمت/گتوند

 ابتدايي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 16693   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شاوور : محل خدمت/گتوند

 ابتدايي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 16698   فرهنگيان

، شوش، انديمشك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول
 شوشتر : محل خدمت/گتوند

 ابتدايي آموزش  اهواز) ص(اكرم رسول حضرت پرديس - فرهنگيان دانشگاه 16700   فرهنگيان

 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل معارف اسالمي 23106  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل  عارف اسالمي و تاريخم 23107  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل  معارف اسالمي و كالم 23108  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي

 نفر 14نفر به  6افزايش ظرفيت از    غيرانتفاعي  25805  موسسه غيرانتفاعي اجتهاد ـ قم  علوم قرآن
 

 اي گروه آزمايشي علوم تجربيه اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

 شهر بوشهر يكمحل تحصيل پرديس شماره   علوم مهندسي شيالت بوشهر  خليج فارس ـدانشگاه  10232 روزانه
 تحصيليصرفاً بر اساس سوابق : نحوه پذيرش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب(دانشگاه شيراز  10462 روزانه

 )نفر مرد 23نفر زن و  23(نفر  43نفر به  26افزايش ظرفيت از  پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اراك 10901 روزانه
 .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بود پرستاري 11130  دانشكده پيراپزشكي فردوس -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روزانه
 .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بود پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 11167 روزانه
 .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بود پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 11178 وزانهر

 نفر 68نفر به  48افزايش ظرفيت از  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان 11576 روزانه
 نفر 30نفر به  50كاهش ظرفيت از  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان 11577 روزانه

 .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بود پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 11633 روزانه
 .يت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بودظرف پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 12571 روزانه

 نفر 11نفر به  10افزايش ظرفيت از  روانشناسي  مركز آموزش عالي الر 23104 روزانه
 محل تحصيل پرديس شماره يك شهر بوشهر  علوم مهندسي شيالت بوشهر  دانشگاه خليج فارس ـ 12816 محروم

 شهرستان مهريز: محل تحصيل حسابداري  دانشگاه يزد 23066 نوبت دوم
 شهرستان مهريز: محل تحصيل روانشناسي  دانشگاه يزد 23067 نوبت دوم
 شهرستان مهريز: محل تحصيل  مديريت بازرگاني  دانشگاه يزد 23068 نوبت دوم
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل معارف اسالمي 23106  قم -) ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني موسسه  مجازي
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل  معارف اسالمي و تاريخ 23107  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل  معارف اسالمي و كالم 23108  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي

 )نفر مرد 20نفر زن و  20(نفر  40نفر به  20افزايش ظرفيت از   پرستاري  دانشگاه علوم پزشكي ايران 11019 
پرديس 
 خودگردان

 .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال دوم خواهد بود  پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي كرمان 11596 
پرديس 
 خودگردان

، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك
  دزفول: محل خدمت/گتوند  آموزش زيست شناسي  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  13754   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
  دزفول: محل خدمت/گتوند  آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16693   انفرهنگي



 1396آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشتهاطالعيه    3   صفحه 1396آزمون سراسري سال   
 

 اي گروه آزمايشي علوم تجربيه اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
  سردشت: محل خدمت/گتوند  آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16694   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوش : محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16695   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
  شاوور: محل خدمت/گتوند  آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16698   فرهنگيان

شك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديم
 شوشتر: ل خدمتمح/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16700   فرهنگيان

 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه 27502 فرهنگيان
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه 27510 فرهنگيان

 نفر 140نفر به  60افزايش ظرفيت از   زيست شناسي سلولي و مولكولي موسسه غيرانتفاعي سنا ـ ساري 17438 غيرانتفاعي
 نفر 42نفر به  18افزايش ظرفيت از    غيرانتفاعي  25805  موسسه غيرانتفاعي اجتهاد ـ قم  علوم قرآن

 

 انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

 نفر 45نفر به  27افزايش ظرفيت از  اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 22801 روزانه
 نفر 21نفر به  20افزايش ظرفيت از  روان شناسي  آموزش عالي الرمركز  23104 روزانه

 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل معارف اسالمي 23106  قم –) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 »مركز آموزش مجازي«: محل تحصيل  معارف اسالمي و تاريخ 23107  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 »ش مجازيمركز آموز«: محل تحصيل  معارف اسالمي و كالم 23108  قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  مجازي
 اردبيلپرديس عالمه طباطبايي : محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13952
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  ن و ادبيات فارسيآموزش زبا شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13956
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13962
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  فارسي آموزش زبان و ادبيات شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13966
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13970
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -شگاه فرهنگيان دان فرهنگيان  13977
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13978
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -يان دانشگاه فرهنگ فرهنگيان  13983
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13987
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينس پردي -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13990
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  13993
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي يي قزوينشهيد رجاپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14004
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14005
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14006
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14007
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14018
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14022
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14032
 يد مقصودي همدانپرديس شه: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14033
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14034
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  وم اجتماعيآموزش عل عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14042
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14049
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -يان دانشگاه فرهنگ فرهنگيان  14053
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14067
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14068
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14069
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي رجايي قزوين شهيدپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14070
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14081
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي ينشهيد رجايي قزوپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14082
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14083
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  رهنگيانف  14084
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14085
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14097
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: لمحل تحصي  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14098

 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14099
 هيد مقصودي همدانپرديس ش: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14100
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14105
 بيلپرديس عالمه طباطبايي ارد: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14106
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14108
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  ادبيات فارسيآموزش زبان و  شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14114
 پرديس عالمه طباطبايي اردبيل: محل تحصيل  آموزش زبان و ادبيات فارسي شهيد رجايي قزوينپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14115



 1396آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشتهاطالعيه    4   صفحه 1396آزمون سراسري سال   
 

 انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -فرهنگيان دانشگاه  فرهنگيان  14116
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14181
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي باطبايي همدانعالمه طپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14188

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوش: محل خدمت/گتوند

 آموزش الهيات و معارف اسالمي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  14597   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول :محل خدمت/گتوند

 آموزش الهيات و معارف اسالمي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  14598   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
شوش، دزفول، شوشتر، سردشت، : محل خدمت/گتوند

 الوارگرمسيري، انديمشك، شاوور، گتوند
 آموزش راهنمايي و مشاوره  پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -اه فرهنگيان دانشگ 14599   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
شوش، دزفول، شوشتر، سردشت، : محل خدمت/گتوند

 الوارگرمسيري، انديمشك، شاوور، گتوند
 آموزش راهنمايي و مشاوره  پرديس كوثر ياسوج -دانشگاه فرهنگيان  14600   نفرهنگيا

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 گتوند: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان و ادبيات عربي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  14601   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 انديمشك: محل خدمت/گتوند

 عربي آموزش زبان و ادبيات  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  14602   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوشتر: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان و ادبيات فارسي  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  14603   فرهنگيان

، انديمشك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش
 سردشت: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان و ادبيات فارسي  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  14604   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان و ادبيات فارسي  ي شيرازپرديس شهيد رجاي -دانشگاه فرهنگيان  14605   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوشتر: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان و ادبيات فارسي  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  14606   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوشتر: محل خدمت/گتوند

 علوم اجتماعيآموزش   پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  14607   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوش: محل خدمت/گتوند

 آموزش علوم اجتماعي  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  14608   فرهنگيان

نديمشك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، ا
 انديمشك: محل خدمت/گتوند

 آموزش علوم اجتماعي  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  14609   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول: محل خدمت/گتوند

 آموزش علوم اجتماعي  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  14610   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شاوور: محل خدمت/گتوند

 آموزش علوم اجتماعي  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  14611   فرهنگيان

 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي ايي همدانعالمه طباطبپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14623
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14625
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14641
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14642
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14643
 مقصودي همدانپرديس شهيد : محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14649
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  14995
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  اجتماعيآموزش علوم  عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15025
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15149
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  - دانشگاه فرهنگيان فرهنگيان  15150
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15151
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي همدانعالمه طباطبايي پرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15157
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15352
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15357

 پرديس شهيد مقصودي همدان: ل تحصيلمح  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15373
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15374
 دي همدانپرديس شهيد مقصو: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15395
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15412
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  اعيآموزش علوم اجتم عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  15575 فرهنگيان
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  15576 فرهنگيان
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانرديس پ -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15631
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15656
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي نعالمه طباطبايي همداپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15657
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15673
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15674

 پرديس شهيد مقصودي همدان: صيلمحل تح  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15684
 پرديس شهيد مقصودي همدان: محل تحصيل  آموزش علوم اجتماعي عالمه طباطبايي همدانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  15685

، انديمشك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش
 دزفول: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16693   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 سردشت: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16694   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوش: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16695   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 الوارگرمسيري: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -نشگاه فرهنگيان دا 16696   فرهنگيان



 1396آزمون سراسري سال  هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحيات دفترچهاطالعيه 
 

اصالحيات دفترچه انتخاب رشتهاطالعيه    5   صفحه 1396آزمون سراسري سال   
 

 انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 انديمشك: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16697   فرهنگيان

شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، 
 شاوور: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16698   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 گتوند: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16699   نفرهنگيا
مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 

 شوشتر: محل خدمت/گتوند
 آموزش ابتدايي  اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم -دانشگاه فرهنگيان  16700   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 دزفول: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  16701   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوش: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  16702   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 گتوند: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  16703   فرهنگيان

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوشتر: محل خدمت/گتوند

 آموزش ابتدايي  اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  16704   فرهنگيان

زفول، شوش، انديمشك، شوشتر و مخصوص داوطلبان بومي د
شوش، دزفول، شوشتر، سردشت، : محل خدمت/گتوند

 الوارگرمسيري، انديمشك، شاوور، گتوند
 آموزش كودكان استثنايي  اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  16705   فرهنگيان

 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27201
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27202
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27203
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27204
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27205
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  ورزشيعلوم  آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27206
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27207
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش در سنندجبنت الهدي صپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27208
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27209
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27210
 نسيبه تهرانپرديس : محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27211
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27212
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -يان دانشگاه فرهنگ فرهنگيان  27213
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27214
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  گيانفرهن  27215
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27216
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27217
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  لوم ورزشيع آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27218
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27219
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش دي صدر سنندجبنت الهپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27220
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27221
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27222
 ديس نسيبه تهرانپر: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27223
 پرديس نسيبه تهران: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش بنت الهدي صدر سنندجپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  فرهنگيان  27224
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27336
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27337
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش باهنر كرمانشهيد  پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27338
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27339
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27340

 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: ل تحصيلمح  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27341
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27342
 مشهد نژاد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش شهيد باهنر كرمان پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27343
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27488
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - گيانفرهن دانشگاه فرهنگيان  27489
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27490
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27491
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27492
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27493
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي موزشآ نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27494
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27495
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27496
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27497
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27498
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27499
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27500
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  زشيعلوم ور آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27501
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27502
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 انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27503
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27504
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27505
 نژاد مشهد اشميپرديس شهيد ه: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27506
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27507
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27508
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27509
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه يانفرهنگ  27510
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27511
 نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي: محل تحصيل  علوم ورزشي آموزش نسيبه تهران پرديس - فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان  27512

 نفر 84نفر به  36افزايش ظرفيت از    غيرانتفاعي  25805  موسسه غيرانتفاعي اجتهاد ـ قم  وم قرآنعل
 

 هاي خارجي زبانهاي گروه آزمايشي  اصالحيات كدرشته محل

 مورد و يا موارد اصالحي  عنوان رشته  عنوان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شوشتر: محل خدمت/گتوند

 انگليسيآموزش زبان   شهيد باهنر اراكپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   فرهنگيان  15861

مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر و 
 شاوور: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان انگليسي  شهيد باهنر اراكپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   فرهنگيان  15862

تر و مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوش
 دزفول: محل خدمت/گتوند

 آموزش زبان انگليسي  شهيد باهنر اراكپرديس  -دانشگاه فرهنگيان   فرهنگيان  15863

 
 

:هاي راهنماي انتخاب رشته هاي حذف شده از دفترچه كدرشته محل )جبخش   
شده است و پذيرش دانشجو در اين كدرشـته  هاي راهنماي انتخاب رشته حذف  هاي مندرج در دفترچه هاي زير از رديف كدرشته محل كدرشته محل

  .ها صورت نخواهد گرفت محل
  هاي راهنماي انتخاب رشته به تفكيك گروه آزمايشي هاي حذف شده از دفترچه كدرشته محل

  نام رشته رشته محلكد  تحصيلي دوره نام دانشگاه  گروه آزمايشي
  اديان و عرفان  22801  روزانه  تبريزـ  آذربايجان مدني شهيد دانشگاه  علوم رياضي و فني 

  علوم تجربي

  پرستاري  10889  روزانه  علوم پزشكي اراك دانشگاه
  پرستاري  11018  پرديس خودگردان  علوم پزشكي ايران دانشگاه
  اديان و عرفان  22801  روزانه  تبريز ـ  آذربايجان مدني شهيد دانشگاه

  حسابداري  23077  روزانه  دكتر شريعتي ـاي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه
  حسابداري  23078  نوبت دوم  دكتر شريعتي ـاي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه

  هاي خارجي زبان
  زبان اسپانيايي  22096  روزانه  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران
  زبان اسپانيايي  22105  نوبت دوم  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران
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  :هاي مندرج در دفترچه ديد عالوه بر كدرشته محلهاي ج رشته) د

  علوم رياضي و فنيگروه آزمايشي 
  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاي روزانه، نوبت دوم و مجازي دوره

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 توضيحات  جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته 

 محل  دوره تحصيلي  نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول

50 - زن مرد   مهندسي مكانيك با آزمون روزانه  27651
50 - زن مرد مهندسي عمران با آزمون روزانه  27652
50 - زن مرد مهندسي دريا با آزمون روزانه  27653

50 - زن مرد   مهندسي نفت با آزمون روزانه  27626
 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  - دانشگاه خوارزمي 

30 - زن دمر   مهندسي مكانيك با آزمون روزانه  27650
 دانشگاه دامغان

80 - زن مرد   مهندسي مكانيك با آزمون روزانه  27654
40 - زن مرد مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم  27655

 سنندج -دانشگاه كردستان 

40 - زن مرد   علوم كامپيوتر با آزمون روزانه  27625
 )محل تحصيل آموزشكده فني علي آباد كتول(رگان گ -دانشگاه گلستان 

20 - زن مرد   مهندسي برق با آزمون روزانه  27641
10 - زن مرد مهندسي برق با آزمون نوبت دوم  27642

 قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
7 - زن  مرد  محل تحصيل مركز آموزش مجازي معارف اسالمي و علوم قرآني صرفا با سوابق تحصيلي ي مجاز  27620
7 - زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي معارف اسالمي و اخالق صرفا با سوابق تحصيلي مجازي   27621
7 - زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي معارف اسالمي و علوم تربيتي صرفا با سوابق تحصيلي مجازي   27622
7 - زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي معارف اسالمي و اديان صرفا با سوابق تحصيلي مجازي   27623

 دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزادتحصيلي هاي  رشته
    :خيلي مهم اتتذكر

خـاب ايـن كدرشـته    اند، مجـاز بـه انت   لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
  .باشند ها نمي محل

 .باشد مي) مهرماه(هاي دانشگاه فرهنگيان در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
دفترچه ) ها وستپي(در فصل سوم مندرج دانشگاه مزبور در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

  .مطلع گردند ي انتخاب رشتهراهنما
فصل سوم دفترچه راهنماي انتخاب رشـته،   2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -4

 براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 لويتاو در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت
 هـاي  كـارت  طريـق  از و الكترونيكـي  بصـورت  ريال) هزارپنجاه ويك( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه،
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به قمنديعال بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
ظرفيت  جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس محل تحصيل   كدرشته محل عنوان رشته

  27628 آموزش ابتدايي 12  زن  مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/طلبان بومي كرجمخصوص داو/ پرديس اميركبير كرج
  27629 آموزش ابتدايي 4  زن ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج
  27630 آموزش ابتدايي 1  زن طالقان - اشتهارد: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد،طالقان/ پرديس اميركبير كرج

  27631 آموزش ابتدايي 8  مرد مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  27632 موزش ابتداييآ 3  مرد ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  27633 آموزش ابتدايي 1  مرد طالقان -اشتهارد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد،طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهتحصيلي هاي  رشته
 ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه 

 توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال ان رشتهعنو  

كدرشته 
 محل  نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
6 - زن مرد   با آزمون  27672 مديريت بيمه

6 - زن مرد مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون  27673
 قزوين -دانش البرز غيرانتفاعي دانشگاه 

6 - زن مرد   با آزمون  27713 روانشناسي
 اصفهان -ي شهيد اشرفي اصفهانغيرانتفاعي دانشگاه 

6 - زن مرد   با آزمون  27749 روانشناسي
6 - زن مرد با آزمون  27750 مديريت بازرگاني

 بابل -علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 

60 - زن مرد   مهندسي ساخت و توليد صرفا با سوابق تحصيلي  27640
 )محل تحصيل واحد تهران( مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 

4 - 2  2  تحصيل رايگان  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث با آزمون  27649
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اصفهان -) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

 نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 6 ريتمعارف اسالمي و مدي 25743 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 10 كارداني امور فرهنگي صرفا با سوابق تحصيلي  25744

شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 روانشناسي با آزمون  27675
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27676

اروميه -آفاق غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي  27678

)ويژه خواهران( تهران -آل طه غيرانتفاعي موسسه 
- 6 - زن حسابداري با آزمون  27648

آملغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصیلی  27680

تنكابن -آيندگان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مالي مديريت صرفا با سوابق تحصیلی  27682
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصیلی  27683

راوزبس -  نيمي نباغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27661

الهيجان - انديشمند غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27670

گرمسار -اديبان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 روانشناسي با آزمون  27663
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني آزمونبا   27664

)محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- 50 - زن علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي  27665
- 5 - زن مديريت مالي با آزمون  27666

)دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
5 - -  مرد   مديريت مالي با آزمون  27761

مرد - - 50 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي  27764
بجنورد - اشراق غيرانتفاعي موسسه 

مرد - زن 60 مهندسي هوافضا صرفا با سوابق تحصيلي  27667
مرد - زن 6 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي  27668

ايالم -باختر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي عمران ابق تحصيليصرفا با سو  27684

شاهين شهر اصفهان -بنيان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي  27685
مرد - زن 60 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي  27686

قم - پويش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27689
مرد - زن 6 و كارهاي كوچكمديريت كسب  صرفا با سوابق تحصیلی  27688

مشهد -تابران غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27690

تاكستان استان قزوين - تاكستان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي  27691
مرد - زن 60 مهندسي صنايع سوابق تحصيليصرفا با   27692

دهشم -  سوتغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27693

اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي  27658

رشت -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصیلی  27696

كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 اريمهندسي نقشه برد 27695 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصیلی   27698

مردتحصیلیزمون - زن 6 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصیلی  27702
قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي موسسه 

مرد - زن 6 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27704
مشهد -خاوران غيرانتفاعي موسسه 

مرد - زن 60 و سازه هاي ريليمهندسي خط  27705 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 100 كارداني فني عمران صرفا با سوابق تحصيلي  27645

مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي  27707
مرد - زن 6 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي  27709

محمودآباد -خزر غيرانتفاعي  موسسه
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصیلی  27710
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مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 6 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27712

اصفهان -دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 روانشناسي با آزمون  27715
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27716

بابل -راه دانش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 10 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي  27717
مرد - زن 6 اقتصاد بق تحصيليصرفا با سوا  27719
مرد - زن 6 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصیلی  27720

رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بيمه 27721  

)ويژه خواهران( كرج -رسام غيرانتفاعي موسسه 
- 6 - زن مديريت مالي با آزمون  27723

شيراز -زند غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 امور بانكي مديريت 27730  

قزوين -سهروردي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني با آزمون  27733

نكاشا - غيرانتفاعي سيناموسسه 
مرد - زن 6 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي  27735

آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي با سوابق تحصيلي صرفا  27739
مرد - زن 6 مديريت مالي 27740  

گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي 27742  

قم -شهاب دانش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي  27743
مرد - زن 6 كوچكمديريت كسب و كارهاي  27745  
مرد - زن 6 مديريت مالي 27746  

اروميه - صبا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي  27751

فوالدشهر اصفهان – غيرانتفاعي صنعتي فوالدموسسه 
مرد - زن 6 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي  27754

مشهد - عطار يرانتفاعي غموسسه 
مرد - زن 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27757

بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27758

اروميه -علم و فن غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي برق ا با سوابق تحصيليصرف  27760

يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27765  

قزوين -غزالي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني با آزمون  27767

آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي  27768
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني با آزمون  27769
مرد - زن 6 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي  27770

قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي 27771  

لنگرود -قدير غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مالي مديريت 27772  

)محل تحصيل واحد قزوين( كارغيرانتفاعي موسسه 
مرد زن - 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27773

رشت -كوشيار غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت مالي 27775  

گرگان - المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 سي شهرسازيمهند 27776 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 6 مديريت امور بانكي 27778  

اردبيل -مقدس اردبيلي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27780

مهد علم پوياي كاشانغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 10 يكارداني امور مالي و ماليات 27781 صرفا با سوابق تحصيلي

آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27782

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
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تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

 نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 60 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي  27783

اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي موسسه 
دمر 6 - زن حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي  27785

محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 مديريت دولتي 27786  

ساري -هدف غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 6 شناسيروان 27788 صرفا با سوابق تحصيلي

*************************  
تجربيعلوم گروه آزمايشي 

ها و مؤسسات آموزش عالي ظرفيت مازاد دانشگاهو  مجازيهاي روزانه،  دوره
)محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب(اروميه دانشگاه 

 توضيحات  جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته 

 محل يليدوره تحص   نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول
13 12 - 25 علوم و مهندسي باغباني روزانه  27792 صرفا با سوابق تحصيلي

كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
3 3 - 6 داروسازي ظرفيت مازاد  27627 با آزمون

اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
ه موضوع بخشنامه شمارهعرصه آموزش باليني بر اساس تفاهم نام

وهاي پرستاري  كدهكه مابين دانش 14/04/95مورخ  500/359
هاي تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، بيمارستان
خواهد بود

5  5 10 - پرستاري روزانه  27637 با آزمون

دانشگاه علوم پزشكي زابل
مرد - زن 12 داروسازي روزانه  27636 با آزمون

ه علوم پزشكي شيرازدانشگا
10 10 - 20 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه  27635

دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مرد 25 - زن بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه  27634

قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 22 معارف اسالمي و علوم قرآني مجازي  27620 صرفا با سوابق تحصيلي
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 22 معارف اسالمي و اخالق مجازي  27621 صرفا با سوابق تحصيلي
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 22 معارف اسالمي و علوم تربيتي مجازي  27622 يليصرفا با سوابق تحص
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 22 معارف اسالمي و اديان مجازي  27623 صرفا با سوابق تحصيلي

دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزادتحصيلي هاي  رشته
:خيلي مهم اتتذكر

اند، مجاز به انتخاب اين ه در جلسه آزمون شركت ننمودهلذا داوطلباني ك. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
.باشند ها نمي كدرشته محل

.باشد مي) مهرماه(هاي دانشگاه فرهنگيان در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
در فصـل سـوممنـدرج  دانشـگاه مزبـور   در  شجونحوه پذيرش دانشرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

.مطلع گردند ي انتخاب رشتهدفترچه راهنما) ها وستپي(
فصل سوم دفترچه راهنماي 2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه - 4

اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتانتخاب رشته، 
ريال) هزاريك و پنجاه( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي

هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق زا و الكترونيكي بصورت
.نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين

مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس محل تحصيل جنس ظرفيت كدرشته محل شتهعنوان ر

مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس اميركبير كرج   27628 آموزش ابتدايي 35  زن
ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج   27629 آموزش ابتدايي 11  زن
طالقان -اشتهارد : محل خدمت/داوطلبان بومي اشتهارد،طالقانمخصوص / پرديس اميركبير كرج   27630 آموزش ابتدايي 3  زن

مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27631 آموزش ابتدايي 25  مرد
ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/، ساوجبالغمخصوص داوطلبان بومي نظرآباد/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27632 آموزش ابتدايي 8  مرد
طالقان -اشتهارد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد،طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27633 آموزش ابتدايي 3  مرد

صرفا با سوابق تحصیلی
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نيمه متمركز مقطع كاردانيتحصيلي هاي  رشته
بر اساس ماده 1394-95زش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق محروم از سال تحصيلي وزارت بهداشت، درمان و آمو

ها وهاي علوم پزشكي فوق براي دانشگاه مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني رشته 10/6/1392قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ ) 5(
هـاي علـوم پزشـكي، بـر اسـاس سـوابق هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشـگاه  علوم پزشكي و مجتمع هايدانشكده

214و  141هـا را در صـفحات    داوطلبان الزم است ابتدا شرايط و ضوابط اين رشته. تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلبان بومي و انجام مصاحبه اقدام نموده است
به دقت مطالعه و سپس بـا توجـهدفترچه راهنماي گروه آزمايشي علوم تجربي را  122و همچنين جدول شهرها و نواحي بومي مندرج در صفحه ها  بخش پيوست

.ها اقدام نمايند نسبت به انتخاب اين رشته مفاد آنهابه 
)كهنوج محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان(دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

 توضيحات ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش
 نيمسال  عنوان رشته  كدرشته محل دوره تحصيلي نحوه پذيرش

 مرد  زن  دوم اول
 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان كهنوج و توابع - 10 زن  - بهداشت خانواده -كارداني بهداشت عمومي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  27638

شهرستان كهنوج و توابع مخصوص داوطلبان بومي   - 10 -  مرد مبارزه با بيماريها -كارداني بهداشت عمومي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  27639

ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهتحصيلي هاي  رشته
ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه 

توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته

محل نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 18 مديريت بيمه با آزمون  27672
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون  27673

قزوين -دانش البرز غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 18 روانشناسي با آزمون  27713

اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
مرد - زن 60 وبيولوژيميكر با آزمون  27747
مرد - زن 18 روانشناسي با آزمون  27749
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني با آزمون  27750

)محل تحصيل واحد تهران( مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
تحصيل رايگان -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه  6  6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون  27649

اصفهان -) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي ه دانشگا
مرد - زن 18 معارف اسالمي و مديريت صرفا با سوابق تحصيلي  25743
مرد - زن 30 كارداني امور فرهنگي صرفا با سوابق تحصيلي  25744

شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 روانشناسي با آزمون  27675
مرد - زن 18 يت بازرگانيمدير با آزمون  27676

)ويژه خواهران( تهران –آل طه غيرانتفاعي موسسه 
- 18 - زن حسابداري با آزمون  27648

تنكابن -آيندگان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27682
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27683

آملفاعي غيرانتموسسه 
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصیلی  27680

راوزبس -  نيمي نباغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27661

گرمسار -اديبان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 روانشناسي با آزمون  27663
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني با آزمون  27664

)محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- 15 - زن يمديريت مال با آزمون  27666

)محل تحصيل واحد دماوند(دماوند  –ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
15 - -  مرد   مديريت مالي با آزمون  27761

بجنورد - اشراق غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 روانشناسي صرفا با سوابق تحصیلی  27668

الهيجان - انديشمند غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27670

قم - پويش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27689
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصیلی  27688

مشهد -تابران غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27690
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دهشم -  سوتغيرانتفاعي موسسه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 18 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27693

رشت -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصیلی  27696

كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مرد - زن 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  27700 صرفا با سوابق تحصيلي

كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصیلی  27698
مرد - زن 18 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي  27702

قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27704

بوشهر - خرد غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي  27706

مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 اريهتلد صرفا با سوابق تحصیلی  27709

محمودآباد -خزر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27710

مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 18 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27712

اصفهان -دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 نشناسيروا با آزمون  27715
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27716

بابل -راه دانش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 30 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصیلی  27717
مرد - زن 18 اقتصاد 27719  
مرد - زن 18 مديريت دولتي 27720  

رشت -برد شمال راهغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي  27721

)ويژه خواهران( كرج -رسام غيرانتفاعي موسسه 
- 18 - زن مديريت مالي با آزمون  27723

شيراز -زند ي غيرانتفاعموسسه 
مرد - زن 60 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي  27727
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27730

قزوين -سهروردي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني با آزمون  27733

كاشان -سينا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 25 )كشاورزي(ندسي صنايع غذايي علوم و مه 27734 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 18 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي  27735

مشهد -شانديز غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون  27736
مرد - زن 60 زيست فناوري با آزمون  27737

آمل -ال شمغيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي 27739  
مرد - زن 18 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27740

گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27742

قم -شهاب دانش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 ب و كارهاي كوچكمديريت كس 27745  
مرد - زن 18 مديريت مالي 27746  

اروميه - صبا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي  27752

فوالدشهر اصفهان – غيرانتفاعي صنعتي فوالدموسسه 
مرد - زن 18 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي  27754

مشهد - عطار غيرانتفاعي وسسه م
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27757  

بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني 27758  

يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك با سوابق تحصيليصرفا   27765

قزوين -غزالي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني با آزمون  27767

آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني با آزمون  27769
مرد - زن 18 مديريت صنعتي 27770  

صرفا با سوابق تحصیلی
صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
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ائمشهرق -فروردين غيرانتفاعي موسسه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27771

لنگرود -قدير غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت مالي 27772  

)محل تحصيل واحد قزوين(كار غيرانتفاعي موسسه 
مرد زن - 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27773  

رشت -يار كوشغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت مالي 27775  

گرگان - المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي  27778

اردبيل -مقدس اردبيلي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني 27780  

پوياي كاشان مهد علمغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 30 كارداني امور مالي و مالياتي 27781  

آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت بازرگاني 27782  

اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون  27784
مرد - زن 18 حسابداري 27785  

محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي  27786

ساري -هدف غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 روانشناسي 27788  

پيام نور دانشگاهتحصيلي هاي  رشته
ز بهشهرمرك -پيام نور استان مازندران دانشگاه 

توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته

محل نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 21 امور گمركيمديريت  27793 صرفا با سوابق تحصيلي

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

انسانيعلوم گروه آزمايشي 
و مؤسسات آموزش عالي ها ظرفيت مازاد دانشگاهو  مجازيهاي روزانه،  دوره

ايالمدانشگاه 
 توضيحات  جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 نيمسال  عنوان رشته كدرشته 
 محل  دوره تحصيلي نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 35 حقوق روزانه  27646 با آزمون
مرد - زن 35 حقوق نوبت دوم  27647 با آزمون

كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مرد - زن 35 مشاوره روزانه  27660 با آزمون
مرد - زن 35 مشاوره نوبت دوم  27791 با آزمون

دانشگاه فردوسي مشهد
مرد - زن 35 اديان و عرفان روزانه  27643 با آزمون
مرد - زن 10 اديان و عرفان نوبت دوم  27644 با آزمون

قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
ز آموزش مجازيمحل تحصيل مرك - زن  مرد 43 معارف اسالمي و علوم قرآني مجازي  27620 صرفا با سوابق تحصيلي

محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 43 معارف اسالمي و اخالق مجازي  27621 صرفا با سوابق تحصيلي
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 43 معارف اسالمي و علوم تربيتي ازيمج  27622 صرفا با سوابق تحصيلي
محل تحصيل مركز آموزش مجازي - زن  مرد 43 معارف اسالمي و اديان مجازي  27623 صرفا با سوابق تحصيلي

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
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دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزادتحصيلي هاي  رشته
:خيلي مهم اتتذكر

اند، مجـاز بـه انتخـاب ايـن كدرشـته لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
.باشند ها نمي محل

.باشد مي) مهرماه(هاي دانشگاه فرهنگيان در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
دفترچه) ها وستپي(در فصل سوم مندرج دانشگاه مزبور در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط  ازدانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

.مطلع گردند ي انتخاب رشتهراهنما
فصل سوم دفترچه راهنماي انتخاب رشته، 2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه - 4

براي ظرفيت 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
هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزاريك و پنجاه( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه،
.نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي

مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
دمتمحل خ/مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس محل تحصيل جنس ظرفيت كدرشته محل عنوان رشته

مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس اميركبير كرج   27628 آموزش ابتدايي 70  زن
ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج   27629 آموزش ابتدايي 21  زن

طالقان -اشتهارد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد،طالقان/ اميركبير كرج پرديس   27630 آموزش ابتدايي 5  زن
مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27631 آموزش ابتدايي 50  مرد
ساوجبالغ -نظرآباد : محل خدمت/داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغمخصوص / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27632 آموزش ابتدايي 15  مرد
طالقان -اشتهارد : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد،طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج   27633 آموزش ابتدايي 5  مرد

يها و مؤسسات غيرانتفاع دانشگاهتحصيلي هاي  رشته
ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه 

توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته

محل نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 36 مديريت بيمه با آزمون  27672
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون  27673
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27671

مشهد -غيرانتفاعي خيام  دانشگاه
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصیلی  27712
مرد - زن 60 مشاوره با آزمون  27711

قزوين -دانش البرز غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 36 روانشناسي با آزمون  27713
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27714

آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي 27739  
مرد - زن 36 مديريت مالي 27740  

)محل تحصيل واحد تهران( مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
رايگان تحصيل -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه  12  12 - 24 علوم قرآن و حديث با آزمون  27649

شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27674
مرد - زن 36 روانشناسي با آزمون  27675
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27676

اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 وقحق 27677 صرفا با سوابق تحصيلي

اروميه -آفاق غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 علوم تربيتي صرفا با سوابق تحصيلي  27679

)ويژه خواهران( تهران -آل طه غيرانتفاعي موسسه 
- 36 - زن حسابداري با آزمون  27648

آملغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27680

تنكابن -آيندگان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27682
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصیلی  27683
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27681

راوزبس -  نيمي نباغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27661

گرمسار -اديبان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 وقحق با آزمون  27662
مرد - زن 36 روانشناسي با آزمون  27663
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27664

)محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- 30 - زن مديريت مالي با آزمون  27666

صرفا با سوابق تحصیلی
صرفا با سوابق تحصیلی
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)محل تحصيل واحد دماوند(دماوند  –ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

 نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
دمر - - 30 مديريت مالي با آزمون  27761

بجنورد - اشراق غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 روانشناسي صرفا با سوابق تحصیلی  27668

)ويژه خواهران(اصفهان  -المهدي مهر غيرانتفاعي موسسه 
- 60 - زن حقوق با آزمون  27669

الهيجان - انديشمند غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي  27670

قم - پويش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27689
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27688

مشهد -تابران غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27690

دهشم -  سوتغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 18 شيرزوم لوع صرفا با سوابق تحصيلي  27693

كوهدشت -جويندگان علم غيرانتفاعي  موسسه
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27694

رشت -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي  27696

كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مرد - زن 60 مشاوره صرفا با سوابق تحصيلي  27701

كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27698
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27697
مرد - زن 36 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصیلی  27702

قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 ليمديريت ما 27704 صرفا با سوابق تحصيلي

مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مشاوره صرفا با سوابق تحصيلي  27708
مرد - زن 36 هتلداري صرفا با سوابق تحصیلی  27709

محمودآباد -خزر غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصیلی  27710

اصفهان -پژوهان پيشرو  دانشغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 روانشناسي با آزمون  27715
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصیلی  27716

بابل -راه دانش غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصیلی  27717
مرد - زن 36 اقتصاد صرفا با سوابق تحصیلی  27719
مرد - زن 36 تيمديريت دول صرفا با سوابق تحصيلي  27720
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27718

رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بيمه 27721  

قزوين -رجا فاعي غيرانتموسسه 
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27722

)ويژه خواهران( كرج -رسام غيرانتفاعي موسسه 
- 36 - زن مديريت مالي با آزمون  27723

كرمانشاه - زاگرس غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27726

شيراز -زند غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 شاورهم با آزمون  27729
مرد - زن 60 زبان و ادبيات فارسي صرفا با سوابق تحصيلي  27728
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي 27730  

تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج 
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27731

قزوين -سهروردي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27733

كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا 
مرد - زن 36 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي  27735

گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27738

گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي 27742  
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27741

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
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قم -شهاب دانش غيرانتفاعي موسسه 
توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

 نيمسال  عنوان رشته كدرشته
محل نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي  27745
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27746

اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
60 - زن دمر مشاوره با آزمون  27748
مرد - زن 36 روانشناسي با آزمون  27749
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27750

فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27753
مرد - زن 36 علوم ورزشي حصيليصرفا با سوابق ت  27754

بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27755

مشهد - عطار غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27757  
مرد - زن 60 مشاوره صرفا با سوابق تحصيلي  27756

ربهنمير بابلس -عالمه اميني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني 27758  

يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27762
مرد - زن 60 مشاوره با آزمون  27763
مرد - زن 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27765  

همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27766

قزوين -غزالي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27767

كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27759

آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني با آزمون  27769
مرد - زن 36 مديريت صنعتي 27770  

قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي 27771  

لنگرود -قدير غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27772

)محل تحصيل واحد قزوين(كار فاعي غيرانتموسسه 
مرد زن - 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27773  

رشت -كوشيار غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق با آزمون  27774
مرد - زن 36 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي  27775

گرگان - المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 اورهمش 27777 صرفا با سوابق تحصيلي
مرد - زن 36 مديريت امور بانكي 27778  

اردبيل -مقدس اردبيلي غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني 27780  

مهد علم پوياي كاشانغيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 كارداني امور مالي و مالياتي 27781  

آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 مديريت بازرگاني 27782  

اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 36 حسابداري 27785  

محمودآباد -نيما غيرانتفاعي سسه مو
مرد - زن 36 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي  27786

ساري -هدف غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 حقوق صرفا با سوابق تحصيلي  27787
مرد - زن 36 روانشناسي 27788  

اصفهان -هشت بهشت اصفهان پويا غيرانتفاعي موسسه 
مرد - زن 60 مشاوره با آزمون  27789

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

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی

صرفا با سوابق تحصیلی
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صرفا با سوابق تحصیلی
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  هــــنرگروه آزمايشي 
 ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهتحصيلي هاي  رشته

 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 

 توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته 

 محل  نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول

- زن مرد  60 صرفا با سوابق تحصيلي 27724 سينما
 تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد  60 صرفا با سوابق تحصيلي 27790 طراحي و ساخت طال و جواهر
- زن مرد 120 صرفا با سوابق تحصيلي 27779 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي

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

  هاي خارجي زبانگروه آزمايشي 
  ها و مؤسسات آموزش عالي و نوبت دوم دانشگاه هاي روزانه دوره

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 توضيحات  جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
 نيمسال  عنوان رشته كدرشته 

 محل  دوره تحصيلي  نحوه پذيرش
 مرد  زن دوم اول

40 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي آزمونبا  روزانه  27659
 دانشگاه نيشابور

20 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  27656
10 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  27657

  
 ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهتحصيلي هاي  رشته

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار 

 توضيحات  ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
 نيمسال تهعنوان رش  

كدرشته 
 محل  نحوه پذيرش

 مرد  زن دوم اول
60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  27687

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  27699
 مشهد -حكيم طوس غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   جمي زبان انگليسيمتر صرفا با سوابق تحصيلي  27703
 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  27725
 تبريز -سراج غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  27732

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

  روشك شزومآ شجنس نامزاس يمومع طباور

  




