
 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  14 صفحه   فني و  گروه آزمايشي علوم رياضي توضيحات   
 

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

 فصل دوم
  

                                                                      )   (  
  
  
  
  

  :تذكرات مهم
مـذاهب  غيرانتفـاعي  دانشـگاه   و دانشگاه صنعتي مالك اشتر، تهران  شهيد مطهري دانشگاه  :تحصيلي هاي از كدرشته  يك شدگان هر دسته از معرفي  آن -

داراي شرايط خاص   تحصيلي  هاي شدگان رشته عنوان معرفي كه فهرست اسامي آنان به در مراكز آموزشي بندرعباس، تهران، زاهدان و سنندج اسالمي 
  شـده  معرفي عنوان  به   كه  يهاي رشته«مربوط  هاي محل و يا كدرشته محل كدرشته  ،رشته  انتخاب هنگام در   است  گرديده در صورت تمايل، الزم  اعالم

در فـرم   )150تـا   1از اولويـت  (در هر اولويتي كـه تمايـل دارنـد    را  »اند شده معرفي  گزينش   و ساير مراحل  ، معاينه مصاحبه  در مراحل شركت  براي  آن 
  .انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند

، )واحـد  88(، پايه و تخصصـي  )واحد 12(ي، عالوه بر واحدهاي عمومي در رشته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآن -
تـالوت و  «و » فرهنـگ و رسـانه  «، »تربيت مربي كودك«، »تربيت دبير«، »مطالعات حديث«، »مطالعات قرآن«مجموعه اختياري، در حوزه ) 6(شش 

  .     مجموعه خواهد بود) 6(اب يكي از اين شش ، ارائه شده و دانشجو موظف به انتخ)واحد 35هر كدام به ارزش (» هنرهاي قرآني
باشد كه الزم است داوطلبان در هنگام انتخاب رشته به  هاي تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي رشته -

  .باشد پذيرفته شده مي اين موضوع توجه نمايند، بديهي است كليه مشكالت قبولي داوطلبان غير اهل سنت به عهده خود
باشد و در مواردي كه مقطع رشته كارداني  مي» كارشناسي«هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما،  الزم به توضيح است كه مقطع تحصيلي كليه رشته -

  . باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است اي مي يا كارشناسي ارشد يا دكتراي پيوسته و يا دكتراي حرفه
بوط به گـروه آزمايشـي علـوم رياضـي و فنـي در      ها و ضرايب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه مر هر يك از زير گروه  مواد امتحاني اختصاصي و -

  .جدول ذيل درج شده است
  مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در زير گروه مربوط ،)علوم رياضي و فني( 1هاي آزمايشي گروه آزمايشي  جدول زيرگروه

1 زيرگروه 2زيرگروه  3زيرگروه  زمايشيآكد گروه  نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
رياضي - 1 4 4 3

فيزيك - 2 3 3 2 1 علوم رياضي و فني
شيمي - 3 2 3 3

  
  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)رياضي و فنيعلوم ( 1هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

رديف 
 رشته

 گزينشنوع  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كشوري دكتراي پيوسته 1  دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي1
 كشوري دكتراي پيوسته 1  دكتراي پيوسته فيزيك3
 كشوري كارشناسي ارشد 1 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد4
 كشوري كارشناسي 1  تكنولوژي آباداني روستاها6
 اي ناحيه كارشناسي 1  كاربردهاآمار و 7
 كشوري كارشناسي 1  اديان و مذاهب9

 كشوري كارشناسي 1  تاريخ اسالم14
 كشوري كارشناسي 1  علوم ورزشي15
 كشوري كارشناسي 1  تربيت مربي عقيدتي سياسي16
 اي ناحيه كارشناسي 1  حسابداري18
 كشوري كارشناسي 1  آموزش تربيت بدني24
 استاني كارشناسي 1  دبيري رياضي25
 استاني كارشناسي 1  دبيري فيزيك26
 قطبي كارشناسي 1  روانشناسي27
 اي ناحيه كارشناسي 1  رياضيات و كاربردها28
 كشوري كارشناسي 1  زبان و ادبيات عربي29
 اي ناحيه كارشناسي 2  شيمي كاربردي30
 قطبي كارشناسي 1  علوم اقتصادي32
 كشوري كارشناسي 1  علوم انتظامي33
 كشوري كارشناسي 1  علوم سياسي34



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  15 صفحه   فني و  گروه آزمايشي علوم رياضي توضيحات   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)رياضي و فنيعلوم ( 1هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
رديف 
 رشته

 گزينشنوع  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كشوري كارشناسي 1 علوم قضايي36
 كشوري كارشناسي 1 علوم كامپيوتر37
 اي ناحيه كارشناسي 1فيزيك41
 قطبي كارشناسي 1 علم اطالعات و دانش شناسي42
 كشوري كارشناسي 1 مددكاري اجتماعي44
 كشوري كارشناسي 1 معارف اسالمي47
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي اپتيك و ليزر48
 كشوري كارشناسي 2 مهندسي ايمني50
 قطبي كارشناسي 1 مهندسي برق51
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي پزشكي52
 كشوري كارشناسي 2 مهندسي پليمر53
 كشوري كارشناسي 1مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما54
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي حمل و نقل ريلي55
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي دريانوردي56
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي رباتيك57
 كشوري كارشناسي 1 هاي ريلي مهندسي خط و سازه58
 قطبي كارشناسي 1 مهندسي شهرسازي60
 كشوري كارشناسي 2 مهندسي شيمي61
 قطبي كارشناسي 1 صنايعمهندسي 62
 كشوري كارشناسي 1كاربردي عمران -مهندسي علمي 64
 اي ناحيه كارشناسي 1 مهندسي عمران67
 اي ناحيه كارشناسي 1 مهندسي كامپيوتر70
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي كشتي72
 كشوري كارشناسي 1 هاي ريلي مهندسي ماشين73
 كشوري كارشناسي 2 مهندسي معدن74
 اي ناحيه كارشناسي 1 مهندسي معماري75
 اي ناحيه كارشناسي 1 مهندسي مكانيك76
 قطبي كارشناسي 1 مهندسي مواد و متالورژي77
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي نساجي78
 كشوري كارشناسي 2 مهندسي نفت79
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي هوافضا80
 كشوري كارشناسي 1هوانوردي81
 استاني كارداني 1 كارداني تكنولوژي آبياري83
 استاني كارداني 1هاي كشاورزي كارداني تكنولوژي ماشين84
 استاني كارداني 1كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي86

 كاردان فني برق 88
 استاني كارداني 3

 استاني كارداني 3الكترونيك
 استاني كارداني 3قدرت

 كاردان فني صنايع 89
 استاني كارداني 3

 استاني كارداني 3ايمني صنعتي

 كاردان فني عمران 90

 استاني كارداني 3
 استاني كارداني 3نقشه برداري

 استاني كارداني 3راهسازي
 استاني كارداني 3عمران روستايي

 استاني كارداني 3كارهاي عمومي ساختمان
 استاني كارداني 3فتوگرامتري

 استاني كارداني 3آب و فاضالب
 استاني كارداني 3زيرسازي راه

 استاني كارداني 3هاي بتني ساختمان
 استاني كارداني 3سد و شبكه
 استاني كارداني 3كارتوگرافي

 استاني كارداني 3 كاردان فني عمليات پتروشيمي91
 كشوري كارداني 1 كاردان فني كشتي92

 كاردان فني معدن 93
 استاني كارداني 3

 استاني كارداني 3فرآوري مواد معدني
 استاني كارداني 3استخراج معدن

 كاردان فني مكانيك 94

 استاني كارداني 3
 استاني كارداني 3تاسيسات عمومي صنايع

 استاني كارداني 3 تاسيسات بهداشتي و گازرساني
 استاني كارداني 3ماشين آالت

 استاني كارداني 3نقشه كشي صنعتي
 استاني كارداني 3جوشكاري
 استاني كارداني 3ماشين ابزار

 استاني كارداني 3ساخت و توليد
 استاني كارداني 3 تاسيسات آبرساني و گازرساني



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  16 صفحه   فني و  گروه آزمايشي علوم رياضي توضيحات   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)رياضي و فنيعلوم ( 1هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
رديف 
 رشته

 گزينشنوع  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كاردان فني مواد 95
 استاني كارداني 2

 استاني كارداني 2ريخته گري
 كشوري كارداني 3 كارداني الكترونيك هواپيمايي96
 استاني كارداني 1 كارداني آمار97
 استاني كارداني 1 كارداني امور بانكي98
 استاني كارداني 1 كارداني امور بيمه99

 استاني كارداني 1 كارداني امور دولتي100
 استاني كارداني 1 امور مالي و مالياتي كارداني101
 استاني كارداني 1 كارداني تربيت معلم قرآن مجيد104
 كشوري كارداني 1 كارداني تعمير و نگهداري هواپيما105
 استاني كارداني 1 كارداني حسابداري107
 استاني كارداني 3كاربردي شهرسازي -كارداني علمي 111

 كاربردي مخابرات - كارداني علمي114
 استاني كارداني 1

 استاني كارداني 1ها ارتباط داده
 كشوري كارداني 1 كارداني علوم انتظامي115
 استاني كارداني 3 كارداني عمليات پااليش116
 استاني كارداني 1 كارداني فرآوري مواد معدني117
 استاني كارداني 1كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات  -كارداني علمي 118
 استاني كارداني 1كارداني علم اطالعات و دانش شناسي120
 كشوري كارداني 1 كارداني مخابرات هواپيما121
 كشوري كارداني 1 كارداني مراقبت پرواز123
 اي ناحيه كارشناسي 1 اقتصاد كشاورزي127
 اي ناحيه كارشناسي 1)كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم 128
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي129
 استاني كارداني 1كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي 131
 كشوري كارشناسي 1 فقه و حقوق حنفي133
 كشوري كارشناسي 1 فقه و حقوق شافعي134
 كشوري كارشناسي 1 فلسفه و عرفان اسالمي135
 كشوري كارشناسي 1 مديريت فرهنگي هنري136
 اي ناحيه كارشناسي 1 مديريت بازرگاني137
 كشوري كارشناسي 1 مديريت و بازرگاني دريايي138
 كشوري كارشناسي 1 مديريت امور بانكي139
 كشوري كارشناسي 1 مديريت بيمه140
 كشوري كارشناسي 1 مديريت بيمه اكو141
 كشوري كارشناسي 1 مديريت جهانگردي142
 قطبي كارشناسي 1 مديريت دولتي143
 قطبي كارشناسي 1 مديريت صنعتي144
 كشوري كارشناسي 1 مديريت امور گمركي145
 كشوري كارشناسي 1 مديريت هتلداري146
 استاني كارداني 1 كارداني مديريت صنعتي147
 كشوري كارشناسي 1 اديان و عرفان150
 كشوري كارشناسي 1 مديريت مالي151
 اي ناحيه كارشناسي 1 علوم و مهندسي آب152
 كشوري كارشناسي 1 معماري داخلي153
 استاني كارداني 1كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي 154
 كشوري كارشناسي 1 فقه و حقوق امامي155
 كشوري كارشناسي 1 مديريت اطالعات و ارتباطات156
 استاني كارداني 1 كارداني مديريت بازرگاني157
 استاني كارداني 3 كاردان فني صنايع شيميايي158
 استاني كارداني 1 كارداني معماري161
 كشوري كارشناسي 1 مديريت كسب و كارهاي كوچك162
 كشوري كارشناسي 1 حقوق اسالميفقه و 165
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي مديريت پروژه166
 كشوري كارشناسي 1 علوم قرآن و حديث174
 كشوري كارشناسي 1 فقه و مباني حقوق اسالمي178
 كشوري كارشناسي 1 فلسفه و كالم اسالمي179
 كشوري كارشناسي 1 فلسفه و حكمت اسالمي180
 كشوري كارشناسي 1 و تمدن ملل اسالمي تاريخ181
 كشوري كارشناسي 1 فقه شافعي183
 كشوري كارشناسي 1 مخابرات و الكترونيك دريايي186
 كشوري كارشناسي 1 معارف اسالمي و علوم تربيتي187
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي خودرو188
 كشوري كارشناسي 1 چند رسانه اي189
 استاني كارداني 1 مديريت گمركيكارداني 190



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  17 صفحه   فني و  گروه آزمايشي علوم رياضي توضيحات   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)رياضي و فنيعلوم ( 1هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
رديف 
 رشته

 گزينشنوع  مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته
 )هاي روزانه دوره(

 كشوري كارشناسي 1 مهندسي راه آهن193
 استاني كارداني 1كاربردي مكانيزاسيون كشاورزي -كارداني علمي 194
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي مكاترونيك195
 كشوري كارشناسي 1 علوم مهندسي196
 كشوري كارشناسي 1 آمار و سنجش آموزشي197
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي دريا202
 استاني كارداني 1كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي 204
 استاني كارداني 1 كارداني آموزش رياضي205
 استاني كارداني 1 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي207

 كارداني مديريت صنعت جهانگردي208
 استاني كارداني 1

 استاني كارداني 1مديريت جهانگردي
 استاني كارداني 1مديريت هتلداري

 كشوري كارشناسي 1 فيزيك مهندسي211
 استاني كارداني 1كاربردي بهينه سازي مصرف انرژي -كارداني علمي 212
 استاني كارداني 1 كاردان فني خط و ابنيه216
 كشوري كارشناسي 1 علوم تربيتي217
 كشوري كارداني 3كاربردي اويونيك هواپيما -كارداني علمي 218
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي انرژي219
 كشوري كارشناسي 1 شيعه شناسي220
 كشوري كارشناسي ارشد 1كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي221
 كشوري كارشناسي 1هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين223
 كشوري كارشناسي 1 ورزشيمربيگري 224
 كشوري كارشناسي 1 اقتصاد اسالمي225
 كشوري كارشناسي 1 ضد تروريسم227
 كشوري كارشناسي 1 امنيت نرم228
 كشوري كارشناسي 1 فناوري اطالعات و ارتباطات230
 كشوري كارشناسي 1 علوم فني امنيت231
 كشوري كارشناسي 1 پژوهشگري امنيت232
 كشوري كارشناسي 1 حفاظت اطالعات233
 كشوري كارشناسي 1 امنيت اطالعات234
 كشوري كارشناسي 1 امنيت اقتصادي235
 كشوري كارشناسي 1 الملل امنيت بين236
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي ورزش237
 كشوري كارشناسي 1 ايمني صنعتي238
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي ماشين آالت دريايي239
 كشوري كارشناسي 1 مهندسي نقشه برداري240
 كشوري كارشناسي 1 فقه و حقوق مذاهب اسالمي243
 كشوري كارشناسي 1 مطالعات امنيتي248

  
  

  هاي مختلف هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در دوره جدول ظرفيت پذيرش رشته

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 49529 3260 46269روزانه

 12674 1894 10780)شبانه( نوبت دوم

 774 -  774 پرديس خودگردان

هاي مشترك دوره  50  - 50 

 888 876 12دولتيهاي  دانشگاه) الكترونيكي(مجازي 

 30 30 - نيمه حضوري

 316 -  316 محرومسهميه مناطق 

 105523 85869 19654يغيرانتفاعها و مؤسسات  دانشگاه

 444 432 12غيرانتفاعيمؤسسات ) الكترونيكي(مجازي 

 82814 79892 2922پيام نوردانشگاه 

 253042 172253 80789  كل جمع



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  18 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيهاي تحصيلي  رشته  
  :خيلي مهم اتتذكر
از هـا،   دانشـگاه و پرديس خـودگردان  ) مجازي(الكترونيكي  ،حضوري ، نيمه)شبانه(، نوبت دوم هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحـوه ارائـه خـدمات دانشـجويي هـر      و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دورهاين نحوه پذيرش دانشجو در 
 .مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(فصل سوم دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در 

نماينـد، از ارائـه    اقدام به پذيرش دانشجو مي 1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هدانشگا - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشـجويان دوره نوبـت دوم    تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 بروجرد - وجردي دانشگاه آيت اله بر

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
30 30 - 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10001
30 30 - 60 فيزيك با آزمون روزانه 10002
25 30 - 55 مهندسي برق با آزمون روزانه 10003
25 30 - 55 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10004
25 25 - 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10005
28 30 - 58 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10006
25 30 - 55 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10007
3 3 - 6 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17601
8 8 - 16 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10008
7 7 - 14 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10009
7 7 - 14 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10010
7 7 - 14 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10011
7 7 - 14 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10012
5 3 - 8 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10013
7 7 - 14 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10014
1 1 - 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17602

 ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10015
- زن مرد 70 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10016
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17603
- - مرد 4 مديريت مالي با آزمون روزانه 17604

 دانشگاه اراك
- زن مرد 70 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10018
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10019
50 زن مرد - فيزيك با آزمون روزانه 10020
- زن مرد 40 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10021
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون روزانه 10022
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10023
- زن مرد 25 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10024
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10025
- زن مرد 25 كامپيوترمهندسي  با آزمون روزانه 10026
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10027
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10028
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10029
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17605
- زن مرد 12 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17606
- زن مرد 20 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10030
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10031
20 زن مرد - فيزيك با آزمون نوبت دوم 10032
- زن مرد 10 فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 10033
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10034
- زن مرد 20 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10035
- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10036
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10037
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10038
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10039
- زن مرد 20 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10040
- زن مرد 20 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10041
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17607
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17608
1 1 2 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17609

 دانشگاه اردكان
13 12 - 25 علوم مهندسي با آزمون روزانه 10042
13 12 - 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10043
11 11 - 22 مهندسي برق با آزمون روزانه 10044
13 12 - 25 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10045
10 10 - 20 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10046
13 12 - 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10047
13 12 - 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10048
13 12 - 25 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10049
1 1 - 2 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 17610
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17611
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17612
1 1 - 2 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17613
3 2 - 5 علوم مهندسي با آزمون نوبت دوم 10050
3 2 - 5 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10051



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  19 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 اردكاندانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
3 2 - 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10052
3 2 - 5 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10053
3 2 - 5 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10054
3 2 - 5 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10055
3 2 - 5 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10056
3 2 - 5 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10057
- زن مرد 2 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17615

 دانشگاه اروميه
- زن مرد 90 كاربردهارياضيات و  با آزمون روزانه 10058
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10059
- زن مرد 80 فيزيك با آزمون روزانه 10060
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10061
- زن مرد 45 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10062
- زن مرد 50 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10063
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10064
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10065
- زن مرد 55 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10066
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10067
- زن مرد 25 غذايي هاي صنايع مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10068
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10069
- زن مرد 50 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10070
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10071
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10072
- زن مرد 60 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10073
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 17618
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 17619
12 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17620
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17621
- زن مرد 5 بازرگانيمديريت  با آزمون روزانه 17622
- زن مرد 5 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17623

 )محل تحصيل دانشكده فني خوي(دانشگاه اروميه 
- زن مرد 45 مهندسي برق با آزمون روزانه 10074
- زن مرد 45 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10075
- زن مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10076
- زن مرد 45 كارداني معماري با آزمون روزانه 10077

 )بآمحل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندو(دانشگاه اروميه 
54 6 - 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10078

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10079
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10080
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10081
- زن مرد 60 فيزيك با آزمون روزانه 10082
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10083
- زن مرد 50 مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10084
- زن مرد 25 هاي ريلي سازهمهندسي خط و  با آزمون روزانه 10085
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10086
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10087
- زن مرد 85 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10088
- زن مرد 25 هاي ريلي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10089
- زن مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10090
- زن مرد 35 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10091
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون روزانه 17624
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 17625
- زن مرد 7 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17626
- زن مرد 4 دانش شناسيعلم اطالعات و  با آزمون روزانه 17627
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17628
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17629
- زن مرد 4 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17630
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17631
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17632

 )ويژه خواهران( هرانت  –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - 35 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10092
- زن - 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10093
- زن - 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10094
- زن - 45 فيزيك با آزمون روزانه 10095
- زن - 25 مهندسي برق با آزمون روزانه 10096
- زن - 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10097
- زن - 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10098
- زن - 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10099
- زن - 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10100
- زن - 3 حسابداري با آزمون روزانه 17633
- زن - 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17634
- زن - 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17635
- زن - 3 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17636
- زن - 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17637
3 زن - - مديريت مالي آزمون با روزانه 17638
14 زن - - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17639

 دانشگاه ايالم
- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10101
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10102
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 10103



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  20 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 ايالمدانشگاه   ادامه

پذيرشجنس  توضيحات ظرفيت پذيرش  
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي برق با آزمون روزانه 10104
- زن مرد 25 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10105
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10106
- زن مرد 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10107
- زن مرد 25 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10108
- زن مرد 25 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10109

 
- زن مرد 25 )كشاورزي(سي مكانيك بيوسيستم مهند با آزمون روزانه 10110
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17640
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17641
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17642
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10111
- زن مرد 15 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10112
- زن مرد 20 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10113
- زن مرد 15 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10114
- زن مرد 15 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10115
- زن مرد 15 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10116
- زن مرد 15 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10117
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10118
- زن مرد 15 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10119

- زن مرد  15 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10120
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17643
- زن مرد 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17644
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني دوم نوبت 17645 با آزمون 
1 1 2 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17646

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد 50 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10121
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10122
20 20 - 40 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10123
- زن مرد 60 شيميمهندسي  با آزمون روزانه 10124
- زن مرد 45 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10125
- زن مرد 45 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10126
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10127
30 20 - 50 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10128
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10129
- زن مرد 45 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10130
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون روزانه 17647
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 17648
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17649
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17650
- زن مرد 50 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10131
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10132

 دانشگاه بزرگمهر قاينات
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10133
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10134
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10135
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 17651
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10136
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10137
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك آزمونبا  نوبت دوم 10138
- زن مرد 1 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17652
- زن مرد 50 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10139
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10140
- زن مرد 50 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10141
- زن مرد 10 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10142
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10143
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10144

 دانشگاه بناب
- زن مرد 45 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10145
- زن مرد 45 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون روزانه 10146
- زن مرد 45 مهندسي برق با آزمون روزانه 10147
- زن مرد 40 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10148
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10149
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10150
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10151
- زن مرد 40 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10152
- زن مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10153
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10154
- زن مرد 45 مهندسي نساجي با آزمون روزانه 10155

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد 50 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10156
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10157
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10158
- زن مرد 120 فيزيك با آزمون روزانه 10159
- زن مرد 44 مهندسي برق با آزمون روزانه 10160
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10161
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10162
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10163
- زن مرد 25 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10164
- زن مرد 35 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10165
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10166
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10167
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10168



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  21 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 همدان -بوعلي سينا دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 17653
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 17654
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17655
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17656

 )محل تحصيل آموزشكده فني تويسركان(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10169
- - مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10170

 )كبودرآهنگمحل تحصيل آموزشكده فني (همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10171

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17657
- - مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17658
- - مرد 4 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17659
- - مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17660

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10172
- زن مرد 60 فيزيك با آزمون روزانه 10173
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10174
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10175
- زن مرد 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10176
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10177
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10178
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17661
- زن مرد 10 شيمي كاربردي آزمونبا  روزانه 17662
- زن مرد 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17663
- زن مرد 10 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10179
- زن مرد 20 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10180
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10181
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10182
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10183
- زن مرد 20 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10184
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10185
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17664
- زن مرد 5 شيمي كاربردي آزمونبا  نوبت دوم 17665
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17666
- زن مرد 60 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10186
- زن مرد 80 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10187
- زن مرد 15 آمار و كاربردها سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10188
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10189
2 2 4 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17667

 )محل تحصيل آموزشكده فني فردوس(دانشگاه بيرجند 
- زن مرد 100 كاردان فني برق گرايش الكترونيك با آزمون روزانه 10190

نز مرد   - 50 كاردان فني برق گرايش قدرت با آزمون روزانه 10191
- زن مرد 50 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10192
- زن مرد 40 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10193
- زن مرد 20 برق گرايش قدرتكاردان فني  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10194
- زن مرد 20 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10195

 )محل تحصيل آموزشكده فني نهبندان(دانشگاه بيرجند 
- - مرد 90 كاردان فني معدن گرايش استخراج معدن با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 10196
- - مرد 100 كاردان فني معدن گرايش فرآوري مواد معدني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10197

 قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- زن مرد 50 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10198
- زن مرد 45 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10199
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10200
- زن مرد 45 فيزيك با آزمون روزانه 10201
- زن مرد 105 مهندسي برق با آزمون روزانه 10202
- زن مرد 30 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10203
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10204
- زن مرد 45 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10205
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10206
- زن مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10207
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10208
- زن مرد 80 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10209
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17668
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17669
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17670

 دانشگاه تبريز
- زن مرد 24 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10210
- زن مرد 27 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10211
- زن مرد 24 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10212
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10213
36 زن مرد - فيزيك با آزمون روزانه 10214
- زن مرد 36 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10215
- زن مرد 84 مهندسي برق با آزمون روزانه 10216
- زن مرد 18 شيميمهندسي  با آزمون روزانه 10217
- زن مرد 24 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10218
- زن مرد 67 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10219
- زن مرد 42 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10220
- زن مرد 24 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10221
- زن مرد 18 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10222



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  22 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 تبريزدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 75 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10223
- زن مرد 42 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10224
- زن مرد 24 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10225

- زن مرد محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 24 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10260
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17671
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17672
7 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17673
- زن مرد 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17674
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17675
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17676
- زن مرد 16 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10226
- زن مرد 18 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10227
- زن مرد 16 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10228
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10229
24 زن مرد - فيزيك با آزمون نوبت دوم 10230
- زن مرد 24 مهندسيفيزيك  با آزمون نوبت دوم 10231
- زن مرد 56 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10232
- زن مرد 12 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10233
- زن مرد 16 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10234
- زن مرد 45 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10235
- زن مرد 28 كامپيوترمهندسي  با آزمون نوبت دوم 10236
- زن مرد 16 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون نوبت دوم 10237
- زن مرد 12 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10238
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10239
- زن مرد 28 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10240
- زن مرد 16 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10241

- زن مرد محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 16 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10261
- زن مرد 5 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17677
- زن مرد 2 روانشناسي دومنوبت  17678 با آزمون 
4 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17679
- زن مرد 2 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17680
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17681
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17682

 )آموزشكده فني مهندسي مرندمحل تحصيل (دانشگاه تبريز 

از دانشكده فني دانشجويان امكان انتقال 
.مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود ندارد

- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10242
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10243
- زن مرد 30 مهندسي نقشه برداري آزمونبا  روزانه 10244
- زن مرد 35 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان با آزمون روزانه 10245
- زن مرد 35 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران  با آزمون روزانه 10246
- زن مرد 20 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10247
- زن مرد 20 مهندسي عمران دوم نوبت 10248 با آزمون 
- زن مرد 20 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10249
- زن مرد 15 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان با آزمون نوبت دوم 10250
- زن مرد 15 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران  با آزمون نوبت دوم 10251

 )دانشكده فني ومهندسي ميانه محل تحصيل(دانشگاه تبريز 

از دانشكده فني دانشجويان امكان انتقال 
.مهندسي ميانه به دانشگاه تبريز وجود ندارد

- زن مرد 36 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10252
- زن مرد 36 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10253
- زن مرد 30 كاردان فني خط و ابنيه با آزمون روزانه 10254
- زن مرد 30 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي با آزمون روزانه 10255
- زن مرد 24 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10256
- زن مرد 24 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10257
- زن مرد 20 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي آزمونبا  نوبت دوم 10258
- زن مرد 20 كاردان فني خط و ابنيه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10259

 هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فنّاوري
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 10262
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10263
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر آزمونبا  روزانه 10264
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10265
- زن مرد 10 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10266
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10267

 دانشگاه تربت حيدريه
- زن مرد  120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10268

- زن مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10269
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10270
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10271
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10272
- زن مرد 30 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان با آزمون روزانه 10273
- زن مرد 30 كارداني معماري با آزمون روزانه 10274
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17683
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10275
- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10276
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10277
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10278
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10279
- زن مرد 10 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان با آزمون نوبت دوم 10280
- زن مرد 10 كارداني معماري با آزمون نوبت دوم 10281
- زن مرد 2 كشاورزياقتصاد  با آزمون نوبت دوم 17684
- زن مرد 40 ارتباطات و فناوري اطالعات  كاربردي-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10282
- زن مرد 40 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10283
- زن مرد 10 ارتباطات و فناوري اطالعاتكاربردي -كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10284
- زن مرد 10 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10285



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  23 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
13 زن مرد - رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10286
13 زن مرد - مهندسي برق با آزمون روزانه 10287
13 زن مرد - مهندسي عمران با آزمون روزانه 10288
26 زن مرد - مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10289
13 زن مرد - مهندسي معماري با آزمون روزانه 10290
13 زن مرد - مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10291
13 زن مرد - رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10292
13 زن مرد - مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10293
13 زن مرد - مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10294
26 زن مرد - مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10295
13 زن مرد - مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10296
13 زن مرد - مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10297

 دانشگاه تفرش
- زن مرد 80 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10298
- زن مرد 70 فيزيك با آزمون روزانه 10299
- زن مرد 90 مهندسي برق با آزمون روزانه 10300
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10301
- زن مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10302
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10303
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10304
- زن مرد 50 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10305
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10306
- زن مرد 7 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10307
- زن مرد 7 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10308
- زن مرد 7 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10309
- زن مرد 7 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10310
- زن مرد 7 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10311

 دانشگاه تهران
- زن مرد 25 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10312
- زن مرد 35 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10313
- زن مرد 25 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10314
- زن مرد 22 علوم مهندسي با آزمون روزانه 10315
- زن مرد 50 فيزيك با آزمون روزانه 10316
- زن مرد 100 مهندسي برق با آزمون روزانه 10317
- زن مرد 25 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10318
- زن مرد 25 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10319
- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10320
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10321
- زن مرد 90 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10322
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10323
- زن مرد 56 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10324
- زن مرد 50 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10325
- زن مرد 120 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10326
- زن مرد 60 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10327
- زن مرد 25 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10328
- زن مرد 40 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10329

 .شرايط در انتهاي دفترچه/ پذيرش با شرايط خاص و مصاحبه
پس از اتمام مرحله  رشتهاسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين (

انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل 
) اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد پايگاهگزينش از طريق   

بيوتكنولوژيدكتراي پيوسته  3 - زن مرد  با آزمون روزانه 17685

1 1 - 2 حسابداري با آزمون روزانه 17686
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17687
- زن مرد 6 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17688
1 1 - 2 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17689
3 3 - 6 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17690
1 1 - 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17691
1 1 - 2 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17692
1 1 - 2 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17693
1 1 - 2 مديريت مالي با آزمون روزانه 17694

 )شهر استان گيالن محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در رضوان(دانشگاه تهران 
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10330

 )محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي واقع در كرج(دانشگاه تهران 
13 12 - 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10331
10 10 - 20 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10332
10 10 - 20 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10333
2 2 - 4 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17695

 )محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت(دانشگاه تهران 
13 12 - 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10334
13 12 - 25 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10335
13 12 - 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10336

 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10337
1 1 - 2 حسابداري با آزمون روزانه 17696
1 1 - 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17697
1 1 - 2 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17698
1 1 - 2 مديريت مالي با آزمون روزانه 17699

 )محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در شهرستان فومن استان گيالن(دانشگاه تهران 
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10338
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10339
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10340
- زن مرد 30 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10341



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  24 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 )المللي كيش محل تحصيل پرديس بين(دانشگاه تهران 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
پذيرشنحوه  دوره تحصيلي محل  

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر پرديس خودگردان 10345 آزمونبا 
- زن مرد 30 مهندسي معماري پرديس خودگردان 10346 با آزمون

 دانشگاه جهرم
- زن مرد 50 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10347
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10348
- زن مرد 50 فيزيك با آزمون روزانه 10349
- زن مرد 70 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10350
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10351
- زن مرد 25 )كشاورزي(مكانيك بيوسيستم مهندسي  با آزمون روزانه 10352
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10353

 دانشگاه جيرفت
- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10354
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10355
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون روزانه 10356
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10357
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10358
- زن مرد 20 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10359
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17703
- زن مرد 6 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17704
- زن مرد 10 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10360
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10361
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10362
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10363
- زن مرد 10 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10364
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17705
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10365
- زن مرد 4 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17706

 سبزوار -حكيم سبزواري  دانشگاه
- زن مرد 48 فيزيك با آزمون روزانه 10366
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10367
- زن مرد 64 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10368
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10369
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر آزمونبا  روزانه 10370
- زن مرد 28 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10371
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10372
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10373
- زن مرد 64 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10374
12 زن مرد - شيمي كاربردي آزمونبا  روزانه 17707
- زن مرد 12 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10375
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10376
- زن مرد 16 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10377
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10378
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10379
- زن مرد 7 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10380
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10381
- زن مرد 10 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10382
- زن مرد 16 مهندسي نفت با آزمون نوبت دوم 10383
3 زن مرد - شيمي كاربردي آزمونبا  نوبت دوم 17708
- زن مرد 56 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10384
- زن مرد 65 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10385
- زن مرد 14 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10386
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها با سوابق تحصيليصرفا  نوبت دوم 10387

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 60 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10388
- زن مرد 65 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10389
- زن مرد 55 فيزيك با آزمون روزانه 10390
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10391
- زن مرد 50 مهندسي دريا با آزمون روزانه 10392
- زن مرد 45 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10393
- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10394
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10395
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10396
- زن مرد 40 معماريمهندسي  با آزمون روزانه 10397
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10398
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 17709
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 17710
- زن مرد 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17711
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17712
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17713
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17714

 )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10399

- زن مرد  50 كامپيوترمهندسي  با آزمون روزانه 10400
 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

- زن مرد  70 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10401
- زن مرد  40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10402



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  25 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 )واحد كرجمحل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 35 فيزيك با آزمون روزانه 10403
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10404
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10405
- زن مرد 35 كامپيوترمهندسي  با آزمون روزانه 10406
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10407
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 17715
8 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17716
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17717

 تهران -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 6 حسابداري با آزمون روزانه 17718
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 6 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17719
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 3 مديريت مالي با آزمون روزانه 17720

 دانشگاه دامغان
- زن مرد 60 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10408
- زن مرد 60 فيزيك با آزمون روزانه 10409
- زن مرد 60 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10410
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10411
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10412
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10413
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10414
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10415
30 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17721
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10416
- زن مرد 24 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10417
- زن مرد 18 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10418
- زن مرد 18 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10419
- زن مرد 18 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10420
- زن مرد 18 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10421
6 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17722
- زن مرد 60 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10422
- زن مرد 100 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10423
- زن مرد 30 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10424
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10425
30 زن مرد - فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10426
30 زن مرد - فيزيك مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10427

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10428

 
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون روزانه 10429
- زن مرد 35 مهندسي دريا با آزمون روزانه 10430
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10431
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10432
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17723
- زن مرد 3 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون روزانه 17724
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10433
- زن مرد 35 مهندسي دريا با آزمون نوبت دوم 10434
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10435
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10436
- زن مرد 3 علوم اقتصادي دومنوبت  17725 با آزمون 
- زن مرد 2 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون نوبت دوم 17726
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10437

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد 50 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10438
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10439
- زن مرد 50 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10440
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10441
- زن مرد 100 فيزيك با آزمون روزانه 10442
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10443
- زن مرد 40 مهندسي شيمي آزمون با روزانه 10444
- زن مرد 45 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10445
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10446
- زن مرد 35 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10447
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10448
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10449
- زن مرد 30 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10450
- زن مرد 30 مهندسي نساجي با آزمون روزانه 10451
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17727
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17728
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17729
- زن مرد 5 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17730
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17731
- زن مرد 10 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10452
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10453
- زن مرد 10 كامپيوترعلوم  با آزمون نوبت دوم 10454
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10455
- زن مرد 20 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10456
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10457
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17732
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17733
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17734
- زن مرد 1 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17735
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17736
4 2 6 - علوم ورزشي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 17737



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  26 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  )محل تحصيل دانشكده سنقر(كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10458
- زن مرد 25 مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي  با آزمون روزانه 10459

 )آباد غرب محل تحصيل دانشكده فني مهندسي اسالم(كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
- - مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10460
- - مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10461

 )مديريت و حسابداري جوانرودمحل تحصيل دانشكده (كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17738
- زن مرد 4 مديريت مالي با آزمون روزانه 17739

 دانشگاه زابل
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10462
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون روزانه 10463
- زن مرد 35 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10464
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10465
70 زن مرد - مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10466
- زن مرد 35 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10467
35 زن مرد - مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10468
- زن مرد 35 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري با آزمون روزانه 10469
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17740
- زن مرد 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17741
- زن مرد 15 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10470
- زن مرد 15 مهندسي شهرسازي دومنوبت  10471 با آزمون 
- زن مرد 15 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10472
30 زن مرد - مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10473
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10474
15 زن مرد - مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10475
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17742
- زن مرد 2 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17743
- زن مرد 35 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10476
- زن مرد 35 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10477
- زن مرد 35 فيزيك سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10478
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17744
- زن مرد 15 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10479
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10480
- زن مرد 15 علوم و مهندسي آب صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10481
- زن مرد 15 فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10482
- زن مرد 15 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10483
- زن مرد 4 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17745
2 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17746

 دانشگاه زنجان
- زن مرد 40 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10484
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10485
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10486
- زن مرد 45 فيزيك با آزمون روزانه 10487
- زن مرد 110 مهندسي برق با آزمون روزانه 10488
- زن مرد 35 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10489
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10490
- زن مرد 45 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10491
- زن مرد 40 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10492
- زن مرد 30 معماريمهندسي  با آزمون روزانه 10493
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10494
- زن مرد 35 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10495
- زن مرد 25 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10496
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 17747
10 زن مرد - كاربردي شيمي با آزمون روزانه 17748
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17749
5 زن مرد - مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17750
- زن مرد 4 كارداني حسابداري با آزمون روزانه 17751
50 زن مرد - رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10497
- زن مرد 5 و مهندسي آب علوم با آزمون نوبت دوم 10498
45 زن مرد - فيزيك با آزمون نوبت دوم 10499
35 زن مرد - مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10500
35 زن مرد - مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10501
40 زن مرد - مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10502
35 زن مرد - و متالورژيمهندسي مواد  با آزمون نوبت دوم 10503
25 زن مرد - مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10504
4 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17752
2 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17753

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10505
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10506
- زن مرد 60 علوم مهندسي با آزمون روزانه 10507
- زن مرد 30 فيزيك با آزمون روزانه 10508
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 10509
30 زن مرد - مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10510
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10511
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 17754
- زن مرد 5 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10512
- زن مرد 5 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10513
- زن مرد 10 علوم مهندسي با آزمون نوبت دوم 10514
- زن مرد 5 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10515
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10516



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  27 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 كازرون - سلمان فارسي دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
5 زن مرد - شهرسازي مهندسي با آزمون نوبت دوم 10517
- زن مرد 5 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10518
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17755

 دانشگاه سمنان
- زن مرد 60 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10519
- زن مرد 80 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10520
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10521
- زن مرد 90 فيزيك با آزمون روزانه 10522
- زن مرد 30 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10523
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10524
- زن مرد 20 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10525
- زن مرد 70 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10526
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10527
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10528
- زن مرد 90 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10529
- زن مرد 20 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10530
- زن مرد 90 مكانيكمهندسي  با آزمون روزانه 10531
- زن مرد 80 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10532
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17756
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17757
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17758
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17759
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17760
- زن مرد 4 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 17761
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10533
40 زن مرد - فيزيك با آزمون نوبت دوم 10534
30 زن مرد - فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 10535
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10536
- زن مرد 10 مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 10537
50 زن مرد - مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10538
- زن مرد 15 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10539
55 زن مرد - مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10540
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10541
- زن مرد 10 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10542
90 زن مرد - مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10543
80 زن مرد - مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10544
- زن مرد 1 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17762
- زن مرد 6 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17763
- زن مرد 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17764
- زن مرد 1 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17765
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17766
- زن مرد 4 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17767
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17768
- زن مرد 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 17769
- زن مرد 40 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10545
- زن مرد 80 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10546

 )محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 17770
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17771
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17772
- زن مرد 1 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17773

 اسدآباد همدان - الدين اسدآبادي  جمال دانشگاه سيد
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10547
- زن مرد 30 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10548
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي آزمونبا  روزانه 17774
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17775
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10549
- زن مرد 30 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10550
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17776
- زن مرد 7 شيمي كاربردي دومنوبت  17777 با آزمون 

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- زن مرد 45 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10551
- زن مرد 60 فيزيك با آزمون روزانه 10552
- زن مرد 75 مهندسي برق با آزمون روزانه 10553
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10554
- زن مرد 35 صنايعمهندسي  با آزمون روزانه 10555
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10556
- زن مرد 75 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10557
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10558
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10559
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10560
- زن مرد 35 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10561
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17778
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 17779
10 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17780
- زن مرد 6 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17781
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17782
- زن مرد 4 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 17783
- زن مرد 3 مديريت مالي با آزمون روزانه 17784
- زن مرد 15 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10562
- زن مرد 25 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10563
- زن مرد 15 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10564



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  28 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 زاهدان - سيستان و بلوچستان دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 5 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10565
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17785
7 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17786
- زن مرد 6 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17787
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17788

4 زن مرد  - مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 17789
- زن مرد 3 مديريت مالي با آزمون نوبت دوم 17790
- زن مرد 45 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10566
- زن مرد 45 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10567
- زن مرد 15 آمار و كاربردها تحصيلي صرفا با سوابق نوبت دوم 10568
- زن مرد 15 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10569
2 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17791

 )محل تحصيل دانشكده صنعت و معدن خاش(زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10570
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10571
- زن مرد 40 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10572

 تهران -دانشگاه شاهد 

  اسامي(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از 

اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام 
 پايگاهمصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق 

 ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10573
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10574
- زن مرد 30 فيزيك با آزمون روزانه 10575
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10576
- زن مرد 25 مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10577
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10578
- زن مرد 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10579
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17792
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17793
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17794
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17795

 دانشگاه شهركرد
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10580
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10581
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 10582
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون روزانه 10583
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10584
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر آزمونبا  روزانه 10585
- زن مرد 25 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10586
- زن مرد 25 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون روزانه 10587
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10588
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10589
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10590
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17796
3 زن مرد - مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17797
- زن مرد 1 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10591
- زن مرد 1 علوم و مهندسي آب آزمونبا  نوبت دوم 10592
- زن مرد 1 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10593
- زن مرد 1 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10594
- زن مرد 1 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10595
- زن مرد 1 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10596
- زن مرد 1 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون نوبت دوم 10597
- زن مرد 1 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون نوبت دوم 10598
- زن مرد 1 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10599
- زن مرد 1 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10600
- زن مرد 2 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10601
- زن مرد 35 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10602
- زن مرد 1 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10603

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 55 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10604
- زن مرد 55 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10605
- زن مرد 55 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10606
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10607
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون روزانه 10608
- زن مرد 20 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10609
- زن مرد 20 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون روزانه 10610
- زن مرد 80 مهندسي برق با آزمون روزانه 10611
- زن مرد 35 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10612
15 15 - 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10613
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10614
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10615
- زن مرد 80 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10616
- زن مرد 20 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10617
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10618

 
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10619
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10620
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17800
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17801
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 17802
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17803
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17804
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17805
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17806
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10621
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10622



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  29 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 كرمان - شهيد باهنر دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10623
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10624
- زن مرد 25 فيزيك دومنوبت  10625 با آزمون 
- زن مرد 20 فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 10626
- زن مرد 20 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون نوبت دوم 10627
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10628
- زن مرد 35 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10629
15 15 - 30 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10630
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10631
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10632
- زن مرد 40 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10633
- زن مرد 20 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10634
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10635

- زن مرد  25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10636
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10637
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17807
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17808
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17809
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17810
- زن مرد 2 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17811
- زن مرد 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17812
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني آزمونبا  نوبت دوم 17813

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 2 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17814
4 4 - 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17815
1 1 - 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17816
4 4 - 8 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17817

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10638
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10639
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10640
- زن مرد 30 فيزيك با آزمون روزانه 10641
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10642
- زن مرد 70 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10643
- زن مرد 20 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10644
- زن مرد 20 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 10645
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17818
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 17819
- زن مرد 7 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17820
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17821
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17822
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17823
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17824
- زن مرد 3 مديريت مالي با آزمون روزانه 17825

 )پرديس فني مهندسي شهيد عباسپورمحل تحصيل ( تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10646
- زن مرد 30 كاربردي عمران -مهندسي علمي  با آزمون روزانه 10647
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10648
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10649

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
- زن مرد 40 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10650
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10651
- زن مرد 35 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10652
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10653
- زن مرد 32 فيزيك با آزمون روزانه 10654
- زن مرد 55 مهندسي برق با آزمون روزانه 10655
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10656
- زن مرد 45 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10657
- زن مرد 30 معماريمهندسي  با آزمون روزانه 10658
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10659

- زن مرد  25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10660
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10661
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17826
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17827
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17828
- زن مرد 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17829
- زن مرد 7 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17830
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17831
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10662
- زن مرد 3 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10663
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10664
- زن مرد 5 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10665
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10666

- زن مرد  15 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10667
4 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 17832
4 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17833
- زن مرد 3 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17834
- زن مرد 1 علم اطالعات و دانش شناسي آزمونبا  نوبت دوم 17835
- زن مرد 1 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17836
4 زن مرد - مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17837



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  30 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10668

- زن مرد  45 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10669
- زن مرد 60 فيزيك با آزمون روزانه 10670
- زن مرد 55 مهندسي برق با آزمون روزانه 10671
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10672
- زن مرد 45 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10673
- زن مرد 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10674
- زن مرد 55 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10675
- زن مرد 45 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10676
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 17838
- زن مرد 13 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17839
- زن مرد 5 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17840

 *تهران  –دانشگاه شهيد مطهري 
واحد حوزوي 22بايست  دانشجويان عالوه برواحدهاي تخصصي مي

روانشناسي 3 - زن - .را نيز بگذرانند  با آزمون روزانه 17841
- زن مرد 6 حقوق اسالمي فقه و با آزمون روزانه 17842
- زن - 6 فلسفه و حكمت اسالمي با آزمون روزانه 17843
- - مرد 3 فلسفه و كالم اسالمي با آزمون روزانه 17844

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

  
 دانشگاه شيراز

- زن مرد 40 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10677
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10678
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10679
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 10680
- زن مرد 80 مهندسي برق با آزمون روزانه 10681
13 12 - 25 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 10682
- زن مرد 35 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10683
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10684
25 25 - 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10685
13 12 - 25 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10686
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10687
15 5 - 20 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10688
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10689
- زن مرد 35 مهندسي نفت آزمونبا  روزانه 10690
3 3 - 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17845
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17846
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17847
2 2 - 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17848
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17849
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17850
1 2 - 3 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17851
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17852
1 2 - 3 مديريت هتلداري با آزمون روزانه 17853

- زن مرد هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش 12 مديريت جهانگردي مجازي دولتي 17854 با آزمون
- زن مرد هاي الكترونيكي آموزش حل تحصيل دانشكدهم 120 مهندسي برق مجازي دولتي 10691 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد الكترونيكيهاي  محل تحصيل دانشكده آموزش 360 مهندسي كامپيوتر مجازي دولتي 10692 صرفا با سوابق تحصيلي
 )محل تحصيل واحد آبادان(دانشگاه صنعت نفت 

- زن مرد 54 مهندسي ايمني با آزمون روزانه 10693
- زن مرد 27 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10694
- زن مرد 27 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10695

 )محل تحصيل واحد اهواز(دانشگاه صنعت نفت 
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون روزانه 10696
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10697
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10698
- زن مرد 90 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10699

 )محل تحصيل واحد محمودآباد مازندران(نفت دانشگاه صنعت 
- - مرد 25 مهندسي ماشين آالت دريايي با آزمون روزانه 10700

 )محل تحصيل واحد تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17855

 دانشگاه صنعتي اراك
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 10701
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10702
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10703
- زن مرد 115 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10704
- زن مرد 35 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10705

 دانشگاه صنعتي اروميه
- زن مرد 40 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون روزانه 10706
- زن مرد 45 مهندسي برق با آزمون روزانه 10707
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10708
- زن مرد 45 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10709
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10710
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10711
- زن مرد 45 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10712
- زن مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10713
- زن مرد 40 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 10714
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17856



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  31 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  دانشگاه صنعتي اصفهان
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 35 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10715
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10716
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10717
- زن مرد 45 فيزيك با آزمون روزانه 10718
- زن مرد 170 مهندسي برق با آزمون روزانه 10719
- زن مرد 100 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10720
- زن مرد 70 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10721
- زن مرد 80 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10722
- زن مرد 100 كامپيوتر مهندسي با آزمون روزانه 10723
- زن مرد 75 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10724
- زن مرد 130 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10725
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10726
- زن مرد 75 مهندسي مواد و متالورژي آزمونبا  روزانه 10727
- زن مرد 110 مهندسي نساجي با آزمون روزانه 10728
- زن مرد 7 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17857

 تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير 
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10729
- زن مرد 35 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10730
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 10731
- زن مرد 30 مهندسي انرژي با آزمون روزانه 10732
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10733
- زن مرد 90 مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10734
- زن مرد 80 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10735

سال پاياني كـه شـامل دروس دوتهران و  سال اول اين رشته در دو
ــع در  تخصصــي اســت در ــا واق ــرديس دانشــكده مهندســي دري پ
 .گردد بندرعباس برگزار مي

مهندسي دريا 35 - زن مرد  با آزمون روزانه 10736

- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10737
- زن مرد 65 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10738
- زن مرد 70 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10739
- زن مرد 85 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10740
- زن مرد 70 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10741
- زن مرد 105 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10742
- زن مرد 60 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10743
- زن مرد 90 مهندسي نساجي با آزمون روزانه 10744
- زن مرد 30 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10745
- زن مرد 60 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 10746

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 35 علوم كامپيوتر پرديس خودگردان 10749 با آزمون
- زن مرد دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  40 مهندسي برق پرديس خودگردان 10750 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 30 مهندسي پزشكي پرديس خودگردان 10751 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 مهندسي پليمر پرديس خودگردان 10752 با آزمون

سال پاياني كـه شـامل دروس تهران و دو رشته درسال اول اين  دو
ــع در  تخصصــي اســت در ــا واق ــرديس دانشــكده مهندســي دري پ
 .گردد بندرعباس برگزار مي

مهندسي دريا 30 - زن مرد پرديس خودگردان 10753  با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 مهندسي شيمي پرديس خودگردان 10754 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 مهندسي صنايع پرديس خودگردان 10755 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 35 مهندسي عمران پرديس خودگردان 10756 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 30 مهندسي كامپيوتر خودگردانپرديس  10757 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 مهندسي مكانيك پرديس خودگردان 10758 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 20 مهندسي نفت پرديس خودگردان 10759 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 30 مهندسي هوافضا پرديس خودگردان 10760 با آزمون

 )محل تحصيل پرديس بندرماهشهر(تهران  - دانشگاه صنعتي اميركبير 
بخشي از تحصيل با حضور و كـار عملـي -واحد دانشگاهي ماهشهر

پس از پايان ترم اول در صـورت كسـب. گذشت در صنعت خواهد
 .شوند هاي پتروشيمي منطقه مي هاي الزم بورسيه شركت حداقل

20 - - مرد مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10747
20 - - مرد مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10748

 دانشگاه صنعتي بابل
- زن مرد 45 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10761
- زن مرد 80 مهندسي برق با آزمون روزانه 10762
- زن مرد 70 مهندسي شيمي آزمونبا  روزانه 10763
- زن مرد 25 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10764
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10765
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10766
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10767
- زن مرد 75 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10768
- زن مرد 30 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10769
- زن مرد 25 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10770
- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10771
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10772
- زن مرد 35 مهندسي شيمي دوم نوبت 10773 با آزمون 
- زن مرد 15 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10774
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10775
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10776
- زن مرد 10 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10777
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10778
- زن مرد 20 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10779
- زن مرد 20 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10780

 دانشگاه صنعتي بيرجند
- زن مرد 60 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10781
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10782
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10783
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10784
- زن مرد 120 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10785
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10786



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  32 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 صنعتي بيرجنددانشگاه   ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 80 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10787
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10788
- زن مرد 20 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10789
- زن مرد 20 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10790
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10791
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10792
- زن مرد 30 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10793
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10794
- زن مرد 20 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10795
- زن مرد 60 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10796
- زن مرد 20 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10797
- زن مرد 20 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10798

 دزفول - شاپور دانشگاه صنعتي جندي 
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10799
- زن مرد 50 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10800
- زن مرد 95 مهندسي برق با آزمون روزانه 10801
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10802
- زن مرد 50 مهندسي عمران آزمونبا  روزانه 10803
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10804
- زن مرد 35 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10805
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10806
- زن مرد 45 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10807
- زن مرد 11 شيمي كاربردي آزمونبا  روزانه 17858

 بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10808
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10809
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون روزانه 10810
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10811
- زن مرد 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10812
- زن مرد 25 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10813
- زن مرد 14 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17859
- زن مرد 10 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10814
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10815
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10816
- زن مرد 5 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10817
- زن مرد 5 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10818
- زن مرد 5 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10819
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17860

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10820
- زن مرد 35 فيزيك با آزمون روزانه 10821
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10822
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10823
- زن مرد 65 عمران مهندسي با آزمون روزانه 10824
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10825
- زن مرد 110 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10826
- زن مرد 35 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10827
- زن مرد 35 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10828
- زن مرد 35 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 10829
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17861

 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- زن مرد 63 مهندسي برق با آزمون روزانه 10830
28 زن مرد - مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10831
- زن مرد 28 مهندسي پليمر آزمونبا  روزانه 10832
- زن مرد 52 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10833
- زن مرد 28 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10834
- زن مرد 49 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10835
- زن مرد 56 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10836
- زن مرد 56 مهندسي مواد و متالورژي آزمونبا  روزانه 10837
- زن مرد 28 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10838
- زن مرد 27 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10839
12 زن مرد - مهندسي پزشكي با آزمون نوبت دوم 10840
- زن مرد 12 مهندسي پليمر با آزمون نوبت دوم 10841
- زن مرد 23 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10842
- زن مرد 12 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10843
- زن مرد 21 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10844
- زن مرد 24 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10845
- زن مرد 24 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10846
- زن مرد 12 مهندسي نفت آزمونبا  نوبت دوم 10847
- زن مرد 120 مهندسي پزشكي مجازي دولتي 10848 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 120 مهندسي شيمي مجازي دولتي 10849 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 120 مهندسي مواد و متالورژي مجازي دولتي 10850 صرفا با سوابق تحصيلي

 )شهرستان ورزقانمحل تحصيل (تبريز  -دانشگاه صنعتي سهند 
- - مرد 28 كاردان فني معدن گرايش استخراج معدن با آزمون روزانه 10851
- - مرد 28 كارداني فرآوري مواد معدني با آزمون روزانه 10852
- - مرد 12 كاردان فني معدن گرايش استخراج معدن با آزمون نوبت دوم 10853
- - مرد 28 افزار كامپيوتر كاربردي نرم-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10854
- - مرد 12 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10855
- - مرد 12 كارداني فرآوري مواد معدني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10856

 دانشگاه صنعتي سيرجان
- زن مرد 60 كامپيوترعلوم  با آزمون روزانه 10857



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  33 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 سيرجانصنعتي دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 50 علوم مهندسي با آزمون روزانه 10858
- زن مرد 100 مهندسي برق با آزمون روزانه 10859
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10860
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10861
- زن مرد 120 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10862
- زن مرد 100 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10863
- زن مرد 50 مهندسي نقشه برداري با آزمون روزانه 10864
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10865
- زن مرد 25 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10866
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10867
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10868
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10869
- زن مرد 25 مهندسي نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 10870
- زن مرد 90 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10871
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10872
- زن مرد 60 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10873
- زن مرد 25 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10874

 دانشگاه صنعتي شاهرود
- زن مرد 35 فيزيك با آزمون روزانه 10875
- زن مرد 35 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10876
- زن مرد 90 مهندسي برق با آزمون روزانه 10877
- زن مرد 35 مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10878
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10879
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10880
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10881
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10882
- زن مرد 70 معدنمهندسي  با آزمون روزانه 10883
- زن مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10884
- زن مرد 85 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10885
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10886
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17862
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17863
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17864
- زن مرد 10 فيزيك با آزمون نوبت دوم 10887
- زن مرد 10 فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 10888
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10889
- زن مرد 10 مهندسي پزشكي با آزمون نوبت دوم 10890
- زن مرد 20 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10891
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10892
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10893
- زن مرد 5 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10894
- زن مرد 40 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 10895
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 10896
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10897
- زن مرد 20 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 10898
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17865
- زن مرد 3 علوم اقتصادي دوم نوبت 17866 با آزمون 
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17867
- زن مرد 45 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10899
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10900
- زن مرد 15 آمار و كاربردها تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10901
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10902

 )محل تحصيل پرديس كشاورزي بسطام(دانشگاه صنعتي شاهرود 
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10903
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10904
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 10905
- زن مرد 20 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 10906

 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10907
- زن مرد 25 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10908
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 10909
- زن مرد 150 مهندسي برق با آزمون روزانه 10910
- زن مرد 20 مهندسي دريا با آزمون روزانه 10911
- زن مرد 100 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10912
- زن مرد 70 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10913
- زن مرد 90 عمرانمهندسي  با آزمون روزانه 10914
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10915
- زن مرد 90 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10916
- زن مرد 60 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10917
- زن مرد 40 مهندسي نفت با آزمون روزانه 10918
- زن مرد 70 هوافضا مهندسي با آزمون روزانه 10919
- زن مرد 12 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17868

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 30 مهندسي عمران پرديس خودگردان 10922 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 30 مهندسي كامپيوتر پرديس خودگردان 10923 آزمونبا 
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 60 مهندسي مكانيك پرديس خودگردان 10924 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 30 مهندسي نفت پرديس خودگردان 10925 با آزمون

 )الملل كيش محل تحصيل پرديس بين(تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
- زن مرد 30 مهندسي عمران پرديس خودگردان 10920 با آزمون
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك پرديس خودگردان 10921 با آزمون

 )ويژه برادران( سوسنگرد –دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 
- - مرد 45 مهندسي برق با آزمون روزانه 10926



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  34 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 )برادرانويژه ( سوسنگرد –صنعتي شهداي هويزه دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- - مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10927
- - مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10928
- - مرد 5 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 10929

 دانشگاه صنعتي شيراز
- زن مرد 42 مهندسي برق با آزمون روزانه 10930
- زن مرد 25 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10931
- زن مرد 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10932

 دانشگاه صنعتي قم
- زن مرد 35 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10933
- زن مرد 30 مهندسي انرژي با آزمون روزانه 10934
- زن مرد 100 مهندسي برق با آزمون روزانه 10935
- زن مرد 30 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 10936
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10937
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10938
- زن مرد 30 كامپيوترمهندسي  با آزمون روزانه 10939
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10940

 دانشگاه صنعتي كرمانشاه
- زن مرد 25 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10941
- زن مرد 50 علوم مهندسي با آزمون روزانه 10942
- زن مرد 25 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 10943
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10944
- زن مرد 40 مهندسي راه آهن با آزمون روزانه 10945
- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10946
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10947
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10948
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10949
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10950

 ) *شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
- - مرد 20 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون روزانه 10951
- - مرد 20 مهندسي دريا با آزمون روزانه 10952
- - مرد 20 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 10953
- - مرد 20 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون نوبت دوم 10954
- - مرد 20 مهندسي دريا با آزمون نوبت دوم 10955
- - مرد 20 مهندسي هوافضا با آزمون نوبت دوم 10956

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

 دانشگاه صنعتي همدان
- زن مرد 80 مهندسي برق با آزمون روزانه 10957
- زن مرد 45 مهندسي پزشكي با آزمون روزانه 10958
- زن مرد 50 مهندسي شيمي آزمونبا  روزانه 10959
- زن مرد 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10960
- زن مرد 80 مهندسي معدن با آزمون روزانه 10961
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10962

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 10963
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 17869
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 17870
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17871
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17872
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17873
- زن مرد 2 مديريت بيمه با آزمون روزانه 17874
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17875
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17876
- زن مرد 2 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17877
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10964
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17878
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17879
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17880
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17881
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17882
- زن مرد 2 مديريت بيمه با آزمون نوبت دوم 17883
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17884
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17885
- زن مرد 2 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17886

 ) *اكومحل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه (تهران  –دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد 3 مديريت بيمه اكو با آزمون روزانه 17887
- زن مرد 3 مديريت بيمه اكو با آزمون نوبت دوم 17888

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل (پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد پايگاهگزينش از طريق 

  
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10965
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون روزانه 10966
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 10967
17 8 - 25 مهندسي حمل و نقل ريلي با آزمون روزانه 10968
17 8 - 25 هاي ريلي مهندسي خط و سازه با آزمون روزانه 10969
- زن مرد 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10970
- زن مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10971
- زن مرد 55 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10972



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  35 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 

دوم زن مرد اول
- زن مرد 55 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10973
17 8 - 25 هاي ريلي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 10974
- زن مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 10975
- زن مرد 95 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 10976
- زن مرد 84 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 10977

 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران 
- زن مرد 70 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 10978
- زن مرد 60 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 10979
- زن مرد 100 مهندسي برق با آزمون روزانه 10980
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 10981
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 10982
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 10983
- زن مرد 120 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 10984
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 10985
- زن مرد 12 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10986
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 10987
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 10988
- زن مرد 12 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 10989
- زن مرد 12 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 10990
- زن مرد 24 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 10991

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - دانشگاه علوم انتظامي امين 
- - مرد ويژه شاغلين ناجا -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه  60 علوم انتظامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17889

 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17890

 )محل تحصيل دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست(تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
- زن مرد 25 ايمني صنعتي با آزمون روزانه 10992
25 زن مرد - ايمني صنعتي با آزمون روزانه 10993

 *دادگستري دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 
- - مرد 7 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي با آزمون روزانه 17891
- - مرد 10 علوم قضايي با آزمون روزانه 17892

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل (پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد پايگاهگزينش از طريق 

  
 مالثاني اهواز - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

- زن - 12 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10994
- - مرد 8 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 10995
- - مرد 12 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون روزانه 10996
- زن - 18 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون روزانه 10997
- - مرد 8 )كشاورزي(مكانيك بيوسيستم  مهندسي با آزمون روزانه 10998
- زن - 12 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 10999
- زن - 3 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17893
- - مرد 2 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17894

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
- زن مرد 30 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11000
- زن مرد 30 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 11001
- زن مرد 30 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 11002
- زن مرد 7 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17895
- زن مرد 10 مهندسي آبعلوم و  با آزمون نوبت دوم 11003
- زن مرد 10 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون نوبت دوم 11004
- زن مرد 10 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 11005
- زن مرد 2 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17896

 طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11006
- زن مرد 30 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 11007
- زن مرد 30 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 11008
- زن مرد 7 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17897

 علوم و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه
20 10 - 30 مخابرات و الكترونيك دريايي با آزمون روزانه 11009
20 10 - 30 مهندسي دريا با آزمون روزانه 11010
- - مرد 30 مهندسي ماشين آالت دريايي با آزمون روزانه 11011
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17898
- زن مرد 4 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون روزانه 17899
- - مرد 5 مخابرات و الكترونيك دريايي با آزمون نوبت دوم 11012

 
- - مرد 5 مهندسي دريا با آزمون نوبت دوم 11013

 
- - مرد 5 مهندسي ماشين آالت دريايي با آزمون نوبت دوم 11014
- زن مرد 1 علوم اقتصادي دوم نوبت 17900 با آزمون 
- زن مرد 1 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون نوبت دوم 17901

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دامغان(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 3 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17902
- زن - 3 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17903

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني سبزوار(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
2 4 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17904
2 3 - 5 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17905

 )آباد محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خرم(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17906
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17907



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  36 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  )دانشكده علوم قرآني آملمحل تحصيل (قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
3 9 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17908
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17909

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني بجنورد(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 
6 5 - 11 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17912
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17913

 )تحصيل دانشكده علوم قرآني بندر عباس محل(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 3 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17914

- زن -  2 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17915
 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

6 9 - 15 قرآن و حديثعلوم  با آزمون روزانه 17916
6 9 - 15 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17917

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17920
6 6 - 12 و حديثعلوم قرآن  با آزمون نوبت دوم 17921

 )آباد اصفهان محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
4 8 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17922
3 6 - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17923

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17924
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17925

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 11 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17926
- زن - 11 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17927

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شاهرود(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17928
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17929

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 10 - 13 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17930
- - مرد 3 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون روزانه 17931
- زن - 3 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون نوبت دوم 17932

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم( قم - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
4 5 - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17933
5 5 - 10 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17934

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
2 2 - 4 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17935
1 1 - 2 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17936

 )محل تحصيل واحد گراش استان فارس(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17937

- زن -  2 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17938
 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه(قم  - خيريه سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17939
1 1 - 2 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17940

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 6 - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17941
3 6 - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17942

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17943
2 2 - 4 قرآن و حديثعلوم  با آزمون نوبت دوم 17944

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17945
2 2 - 4 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17946

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ايالم(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 
2 2 - 4 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17910
2 2 - 4 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17911

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خمين(قم  - و امور خيريه سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17918
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17919

 دانشگاه فردوسي مشهد
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11015
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11016
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11017
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 11018
- زن مرد 120 مهندسي برق با آزمون روزانه 11019
- زن مرد 20 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11020
- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11021
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11022
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11023
- زن مرد 70 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11024
- زن مرد 25 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11025
- زن مرد 85 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11026
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 11027
- زن مرد 55 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11028
- زن مرد 24 مهندسي هوافضا با آزمون روزانه 11029
- زن مرد 5 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17947



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  37 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 مشهد فردوسيدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17948
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 17949
- زن مرد 6 كاربرديشيمي  با آزمون روزانه 17950
- زن مرد 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17951
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17952
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17953
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17954
- زن مرد 2 صنعتي مديريت با آزمون روزانه 17955
- زن مرد 15 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11030
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11031
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11032
- زن مرد 10 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11033
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11034
- زن مرد 15 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11035
- زن مرد 5 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11036
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11037
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11038
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11039
- زن مرد 15 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 11040
- زن مرد 20 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11041
- زن مرد 6 مهندسي هوافضا با آزمون نوبت دوم 11042
- زن مرد 2 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17956
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17957
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17958
- زن مرد 1 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17959
- زن مرد 1 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17960
- زن مرد 2 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17961
- زن مرد 1 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17962
- زن مرد 1 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17963
- زن مرد 1 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17964

 )ويژه خواهران( سمنان –دانشگاه فرزانگان 
- زن - 90 مهندسي كامپيوتر آزمونبا  روزانه 11043
90 زن - - مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11044

 دانشگاه فسا
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11045
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11046
- زن مرد 25 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11047
- زن مرد 25 آبعلوم و مهندسي  با آزمون روزانه 11048
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11049
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11050
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11051
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11052
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11053
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11054
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11055
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11056
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11057
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11058
- زن مرد 10 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11059
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11060

 )ويژه خواهران(سبزوار  -) س(هاي نوين حضرت زينب  دانشگاه فنّاوري
- زن - 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11061
- زن - 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11062
- زن - 240 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11063
- زن - 240 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11064
- زن - 60 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11065
- زن - 60 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11066

 دانشگاه قم
- زن - 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11067

55 40 - 95 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11068
- زن - 45 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11069

50 40 - 90 فيزيك آزمونبا  روزانه 11070
35 30 - 65 مهندسي برق با آزمون روزانه 11071
- - مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11072
- - مرد 42 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11073
30 30 - 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11074
32 30 - 62 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11075
- زن - 17 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11076
- - مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11077
3 3 - 6 حسابداري با آزمون روزانه 17965

11 7 - 18 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17966
3 3 - 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17967
6 6 - 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17968
3 3 - 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17969
3 3 - 6 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17970

 دانشگاه كاشان
- زن مرد 25 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11078
- زن مرد 77 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11079
- زن مرد 25 كامپيوترعلوم  با آزمون روزانه 11080
- زن مرد 42 فيزيك با آزمون روزانه 11081
- زن مرد 28 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 11082



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  38 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 كاشاندانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 77 مهندسي برق با آزمون روزانه 11083
- زن مرد 28 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11084
- زن مرد 21 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11085
- زن مرد 28 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11086
- زن مرد 28 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11087
- زن مرد 31 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11088
- زن مرد 14 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11089
- زن مرد 112 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11090
- زن مرد 21 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11091
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون روزانه 17971
- زن مرد 6 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17972
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17973
- زن مرد 10 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11092
- زن مرد 33 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11093
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11094
- زن مرد 18 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11095
- زن مرد 12 فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 11096
- زن مرد 33 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11097
- زن مرد 12 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11098
- زن مرد 9 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11099
- زن مرد 12 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11100
- زن مرد 12 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11101
- زن مرد 14 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11102
- زن مرد 6 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11103
- زن مرد 48 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11104
- زن مرد 9 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11105
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17974
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17975
- زن مرد 1 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17976

 سنندج - دانشگاه كردستان 
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11106
- زن مرد 45 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11107
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11108
- زن مرد 50 فيزيك با آزمون روزانه 11109
- زن مرد 110 مهندسي برق با آزمون روزانه 11110
- زن مرد 40 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11111
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11112
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11113
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11114
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11115
25 زن مرد - هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين با آزمون روزانه 11116
- زن مرد 70 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11117
- زن مرد 40 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11118
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11119
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 11120
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17977
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 17978
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 17979
11 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17980
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17981
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17982
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17983
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11121
- زن مرد 5 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11122
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 11123
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17984
4 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 17985
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17986
4 زن مرد - علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17987

 )بيجارمحل تحصيل دانشكده علوم پايه فني و مهندسي (سنندج  - دانشگاه كردستان 
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11124
- زن مرد 45 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11125

 )ويژه خواهران( بجنورد –دانشگاه كوثر 
- زن - 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11126
- زن - 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11127
- زن - 6 حسابداري با آزمون روزانه 17988
- زن - 45 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11128
- زن - 45 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11129
- زن - 45 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11130
- زن - 45 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11131

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11132
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11133
- زن مرد 20 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11134
- زن مرد 30 فيزيك با آزمون روزانه 11135
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11136
- زن مرد 20 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 11137
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11138
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11139
- زن مرد 20 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11140
- زن مرد 20 مكانيكمهندسي  با آزمون روزانه 11141
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17989



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  39 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 انگرگ -ان گلستدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 10 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11142
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11143
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11144
- زن مرد 10 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11145
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11146
- زن مرد 10 مهندسي پليمر با آزمون نوبت دوم 11147
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11148
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11149
- زن مرد 5 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11150
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11151
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17990
4 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17991

 )آباد كتول محل تحصيل آموزشكده فني علي(گرگان  -دانشگاه گلستان 
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون روزانه 11152
- زن مرد 25 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11153
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11154
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11155
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11156
- زن مرد 10 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11157
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11158

 دانشگاه گنبد
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11159
- زن مرد 4 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 17992
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 17993
- زن مرد 6 كارداني حسابداري با آزمون روزانه 17994
- زن مرد 50 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11160
- زن مرد 80 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11161
- زن مرد 50 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11162
8 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17995

 )مهندسي مينودشتمحل تحصيل دانشكده فني و (دانشگاه گنبد 
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11163
- زن مرد 40 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري با آزمون روزانه 11164

 )محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر(دانشگاه گنبد 
- زن - 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17996
- زن - 4 مديريت بيمه با آزمون روزانه 17997
- زن - 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17998

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11165
- زن مرد 75 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11166
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11167
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11168
- زن مرد 120 فيزيك با آزمون روزانه 11169
- زن مرد 85 مهندسي برق با آزمون روزانه 11170
- زن مرد 30 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11171
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11172
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11173
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11174
- زن مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11175
- زن مرد 25 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون روزانه 11176
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11177
- زن مرد 60 مهندسي نساجي با آزمون روزانه 11178
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17999
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 18000
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 18001
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18002
- زن مرد 4 اقتصاديعلوم  با آزمون روزانه 18003
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18004
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18005
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18006
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11179
- زن مرد 45 و كاربردهارياضيات  با آزمون نوبت دوم 11180
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11181
- زن مرد 25 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11182
30 زن مرد - مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 11183
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11184
- زن مرد 24 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11185
35 زن مرد - مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11186
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11187
- زن مرد 10 مهندسي نساجي با آزمون نوبت دوم 11188
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18007
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18008
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18009
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18010
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18011
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18012

 ))واجارگاه -رودسر(محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن (رشت  -دانشگاه گيالن 
- زن مرد 40 علوم مهندسي با آزمون روزانه 11189
- زن مرد 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11190
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11191
- زن مرد 40 مهندسي كامپيوتر آزمون با روزانه 11192



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  40 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

  آباد خرم –دانشگاه لرستان 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11193
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11194
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11195
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11196
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون روزانه 11197
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون روزانه 11198
- زن مرد 25 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 11199
- زن مرد 25 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11200
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11201
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11202
- زن مرد 20 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11203
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11204
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 18013
- زن مرد 5 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18014
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18015
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18016
- زن مرد 20 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11205
- زن مرد 20 كاربردها رياضيات و با آزمون نوبت دوم 11206
- زن مرد 20 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11207
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11208
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11209
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11210
- زن مرد 20 پليمرمهندسي  با آزمون نوبت دوم 11211
- زن مرد 20 مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 11212
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11213
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11214
- زن مرد 20 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11215
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18017
- زن مرد 5 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18018
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18019
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18020

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- زن - 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18021
- زن - 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11216
- زن - 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18022
- زن - 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18023

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- - مرد 2 روانشناسي با آزمون روزانه 18024
- - مرد 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11217
- - مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18025
- - مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18026
4 - مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18027

 )دلفان محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد(آباد  خرم -لرستان دانشگاه 
- - مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 18028
- - مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 18029
- - مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18030
- - مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18031
- - مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18032
- - مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18033

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- زن - 30 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11218
- زن - 20 رياضيات و كاربردها دومنوبت  11219 صرفا با سوابق تحصيلي 

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11220
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11221
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11222
- زن مرد 75 فيزيك با آزمون روزانه 11223
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون روزانه 11224
- زن مرد 15 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11225
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11226
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11227
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11228
- زن مرد 10 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11229
- زن مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11230
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 18034
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 18035
- زن مرد 6 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18036
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18037
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18038
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18039
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18040
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11231
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11232
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11233
- زن مرد 75 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11234
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11235
- زن مرد 15 مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 11236
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11237
- زن مرد 35 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11238
- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11239
- زن مرد 10 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11240



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  41 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 بابلسر - مازندران دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/  عنوان رشته نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11241
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18041
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18042
- زن مرد 6 شيمي كاربردي آزمونبا  نوبت دوم 18043
- زن مرد 10 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18044
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18045
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18046
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18047

 )گردشگري نوشهر دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي ومحل تحصيل (بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 5 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18048

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 45 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11242
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11243
- زن مرد 35 كامپيوترعلوم  با آزمون روزانه 11244
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11245
- زن مرد 35 فيزيك با آزمون روزانه 11246
- زن مرد 70 مهندسي برق با آزمون روزانه 11247
- زن مرد 35 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11248
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11249
- زن مرد 35 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11250
- زن مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11251
- زن مرد 25 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون روزانه 11252
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11253
- زن مرد 25 )كشاورزي(مكانيك بيوسيستم مهندسي  با آزمون روزانه 11254
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 18049
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18050
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18051
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18052
- زن مرد 10 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11255
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11256
- زن مرد 15 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11257
- زن مرد 15 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11258
- زن مرد 15 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11259
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11260
- زن مرد 15 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11261
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11262
- زن مرد 15 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11263
- زن مرد 15 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11264
- زن مرد 15 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي با آزمون نوبت دوم 11265
- زن مرد 15 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11266
- زن مرد 15 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 11267
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18053
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18054
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18055
- زن مرد 2 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18056
1 1 2 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18057

 )شهرستان نمينهاي نوين در  محل تحصيل دانشكده فناوري(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 40 علوم مهندسي با آزمون روزانه 11268
- زن مرد 10 علوم مهندسي با آزمون نوبت دوم 11269

 دانشگاه مراغه
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11270
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11271
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11272

- زن مرد  25 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون روزانه 11273
- زن مرد  40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11274
- زن مرد  4 روانشناسي با آزمون روزانه 18058
- زن مرد  8 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18059
- زن مرد  10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11275
- زن مرد  10 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11276
- زن مرد  10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11277
- زن مرد  10 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  با آزمون نوبت دوم 11278

- زن مرد 10 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11279
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18060
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18061

 دانشگاه مالير
- زن مرد  60 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11280

- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11281
- زن مرد 90 فيزيك با آزمون روزانه 11282
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 11283
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11284
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11285
- زن مرد 45 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11286
- زن مرد 45 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11287
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11288
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11289
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 18062
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18063
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11290
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11291
- زن مرد 15 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11292
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11293

- زن مرد  50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11294



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  42 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 ماليردانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
4 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18064
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18065
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها دومنوبت  11295 صرفا با سوابق تحصيلي 
90 زن مرد - فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11296

 قوچان -هاي نوين  دانشگاه مهندسي فنّاوري
- زن مرد 45 مهندسي انرژي با آزمون روزانه 11297
- زن مرد 100 مهندسي برق با آزمون روزانه 11298
- زن مرد 55 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11299
- زن مرد 45 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11300
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11301
- زن مرد 100 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11302
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11303
- زن مرد 10 مهندسي انرژي آزمونبا  نوبت دوم 11304
- زن مرد 20 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11305
- زن مرد 15 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11306
- زن مرد 15 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11307
- زن مرد 15 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11308
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر آزمونبا  نوبت دوم 11309
- زن مرد 15 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11310
- زن مرد 55 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11311
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11312

 دانشگاه نيشابور
- زن مرد 45 فيزيك با آزمون روزانه 11313
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11314
- زن مرد 15 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11315
- زن مرد 40 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11316
- زن مرد 70 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11317
- زن مرد 20 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11318
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11319
- زن مرد 15 فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11320

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11321
- زن مرد 30 صنايعمهندسي  با آزمون روزانه 11322
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11323
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11324
- زن مرد 30 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11325
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11326
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 18066
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18067
- زن مرد 4 مديريت دولتي با آزمون روزانه 18068
- زن مرد 4 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 18069
- زن مرد 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11327
- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11328
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11329
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11330
- زن مرد 10 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11331
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11332
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18070
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18071
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 18072
- زن مرد 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 18073
- زن مرد 50 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11333
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11334
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11335
- زن مرد 20 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11336
- زن مرد 20 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11337
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11338

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد 40 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11339
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11340
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11341
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11342
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 11343
- زن مرد 40 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 11344
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون روزانه 11345
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11346
- زن مرد 40 عمرانمهندسي  با آزمون روزانه 11347
- زن مرد 80 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11348
- زن مرد 60 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11349
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11350
- زن مرد 4 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 18074
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 18075
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18076
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18077
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18078
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11351
- زن مرد 15 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11352
- زن مرد 30 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11353
- زن مرد 30 فيزيك مهندسي با آزمون نوبت دوم 11354
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11355
- زن مرد 1 اقتصاد اسالمي با آزمون نوبت دوم 18079

- زن مرد  1 حسابداري آزمونبا  نوبت دوم 18080



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  43 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 رفسنجان - ) عج(ولي عصردانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 5 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18081
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18082
3 - مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18083
- زن مرد 10 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11356
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11357

 بندرعباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد 30 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11358
- زن مرد 30 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11359
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون روزانه 11360
- زن مرد 70 مهندسي برق با آزمون روزانه 11361
- زن مرد 25 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11362
- زن مرد 25 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11363
- زن مرد 25 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11364
- زن مرد 25 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11365
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون روزانه 18084
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون روزانه 18085
- زن مرد 3 مديريت امور گمركي با آزمون روزانه 18086
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18087
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون روزانه 18088
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18089
- زن مرد 15 آمار و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11366
- زن مرد 10 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11367
- زن مرد 15 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11368
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11369
- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11370
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11371
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11372
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11373
- زن مرد 1 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18090
- زن مرد 1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18091
- زن مرد 1 مديريت امور گمركي با آزمون نوبت دوم 18092
- زن مرد 1 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18093
- زن مرد 1 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 18094
- زن مرد 1 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18095
1 1 2 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18096

 )مينابمحل تحصيل مجتمع آموزش عالي (بندرعباس  - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11374
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11375
- زن مرد 35 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11376
- زن مرد 15 علوم و مهندسي آب با آزمون نوبت دوم 11377
- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11378
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11379

 دانشگاه هنر
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 13 معماري داخلي با آزمون روزانه 11380
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 13 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11381
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 13 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11382
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 7 معماري داخلي با آزمون نوبت دوم 11383
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 7 مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 11384
- زن مرد محل تحصيل تهران و كرج 7 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11385

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- - مرد 30 چند رسانه اي با آزمون روزانه 11386
30 زن - - چند رسانه اي با آزمون روزانه 11387
- - مرد 30 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11388
30 زن - - مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11389
- - مرد 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11390
25 زن - - مهندسي معماري با آزمون روزانه 11391

 دانشگاه هنر اصفهان
13 12 - 25 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11392
13 12 - 25 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11393

 دانشگاه هنر شيراز
- زن مرد 17 معماري داخلي با آزمون روزانه 11394

 دانشگاه ياسوج
- زن مرد  90 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11395

- زن مرد 75 فيزيك با آزمون روزانه 11396
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون روزانه 11397
- زن مرد 70 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11398
- زن مرد 65 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11399
- زن مرد 70 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11400
- زن مرد 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11401
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 18097
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18098
- زن مرد 25 رياضيات و كاربردها با آزمون نوبت دوم 11402
- زن مرد 25 فيزيك با آزمون نوبت دوم 11403
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11404
- زن مرد 10 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11405
- زن مرد 10 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11406
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11407
- زن مرد 5 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11408

- زن مرد  1 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18099
- زن مرد  1 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18100
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 )معدن چرام محل تحصيل دانشكده صنعت و(ياسوج دانشگاه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- - مرد  55 كاردان فني عمران گرايش عمران روستايي با آزمون روزانه 11409
كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات آبرساني و  55 - - مرد 

گازرساني  با آزمون روزانه 11410
- - مرد 25 روستاييكاردان فني عمران گرايش عمران  با آزمون نوبت دوم 11411
كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات آبرساني و  25 - - مرد

گازرساني  با آزمون نوبت دوم 11412

 )محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران(دانشگاه ياسوج 
- زن مرد 40 مهندسي پليمر با آزمون روزانه 11413
- - مرد 55 جوشكاري كاردان فني مكانيك گرايش با آزمون روزانه 11414
- زن مرد 12 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18101
- زن مرد 5 مهندسي پليمر با آزمون نوبت دوم 11415
- - مرد 25 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري با آزمون نوبت دوم 11416
- زن مرد 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18102

 دانشگاه يزد
- زن مرد 60 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11417
- زن مرد 90 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11418
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11419
- زن مرد 120 فيزيك با آزمون روزانه 11420
- زن مرد 90 مهندسي برق آزمونبا  روزانه 11421
- زن مرد 20 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11422
- زن مرد 40 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11423
- زن مرد 45 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11424
- زن مرد 70 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11425
- زن مرد 70 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11426
- زن مرد 100 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11427
- زن مرد 31 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11428
- زن مرد 100 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11429
- زن مرد 45 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11430
- زن مرد 125 مهندسي نساجي آزمونبا  روزانه 11431
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون روزانه 18103
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون روزانه 18104
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18105
- زن مرد 4 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 18106
- زن مرد 4 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18107
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18108
- زن مرد 4 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18109
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18110
- زن مرد 4 مديريت مالي با آزمون روزانه 18111

 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -آموزشكده فني نقشه برداري 
- - مرد 60 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 11432
- زن - 60 كاردان فني عمران گرايش فتوگرامتري با آزمون نوبت دوم 11433

 سازمان نقشه برداري كشور -آموزشكده فني نقشه برداري 
- زن مرد 30 كاردان فني عمران گرايش كارتوگرافي آزمونبا  روزانه 11434

 كرج - آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 
- زن مرد 20 كارداني تكنولوژي آبياري با آزمون روزانه 11435
- زن مرد 20 كاربردي مكانيزاسيون كشاورزي -كارداني علمي  با آزمون روزانه 11436
- زن مرد 20 كارداني تكنولوژي آبياري تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 11437
- زن مرد 20 كاربردي مكانيزاسيون كشاورزي -كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11438

 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار
- زن مرد 40 آمار و كاربردها با آزمون روزانه 11439
- زن مرد 40 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11440
- زن مرد 40 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11441

 )ويژه خواهران( قم –) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
- زن - 4 حسابداري با آزمون روزانه 18112
- زن - 4 فقه و حقوق اسالمي با آزمون روزانه 18113
- زن - 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18114
- زن - 4 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18115
- زن - 4 فقه و حقوق اسالمي با آزمون نوبت دوم 18116
- زن - 4 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18117

 دكتر شريعتي - اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه
- زن - 40 مهندسي برق با آزمون روزانه 11442
30 زن - - مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11443
- زن - 30 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11444
- زن - 3 حسابداري با آزمون روزانه 18118
40 زن - - مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11445
- زن - 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11446
30 زن - - مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11447
- زن - 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18119

 دانشكده فني و مهندسي گرمسار
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11448
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11449
- زن مرد 60 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11450
- زن مرد 100 مهندسي نفت با آزمون روزانه 11451
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11452
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11453
- زن مرد 60 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11454
- زن مرد 100 مهندسي نفت با آزمون نوبت دوم 11455
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  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون روزانه 11456
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11457
- زن مرد 35 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11458
- زن مرد 35 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11459

 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام
- زن مرد 25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11460
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11461
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11462
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11463
- زن مرد 20 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11464
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11465
- زن مرد 20 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11466
- زن مرد 20 علوم و مهندسي آب سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 11467

 كرج -دانشكده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست 
- زن مرد  40 كاربردي عمران -مهندسي علمي  با آزمون روزانه 11468

- زن مرد 20 كاربردي عمران -مهندسي علمي  با آزمون نوبت دوم 11469
 مجتمع آموزش عالي زرند

- زن مرد 50 مهندسي معدن آزمونبا  روزانه 11470
- زن مرد 40 كارداني معماري با آزمون روزانه 11471
50 زن مرد - مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11472
- زن مرد 30 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11473

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
- زن - 40 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11474
- زن - 10 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18120
- زن - 20 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11475
- زن - 5 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18121

- زن -  9 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18122
- زن - 1 علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 18123

 مجتمع آموزش عالي بم
- زن مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون روزانه 11476
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11477
- زن مرد 35 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11478
- زن مرد 40 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11479
- زن مرد 4 جهانگرديمديريت  با آزمون روزانه 18124
كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  4 - زن مرد

جهانگردي  با آزمون روزانه 18125

كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  4 - زن مرد
هتلداري  با آزمون روزانه 18126

- زن مرد 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11480
- زن مرد 10 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11481
- زن مرد 10 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11482
- زن مرد 1 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18127
كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  1 - زن مرد

جهانگردي  با آزمون نوبت دوم 18128

كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  1 - زن مرد
هتلداري  با آزمون نوبت دوم 18129

- زن مرد 35 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11483
- زن مرد 35 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11484
- زن مرد 30 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11485
- زن مرد 30 كاردان فني مكانيك گرايش ماشين ابزار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11486
- زن مرد 5 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11487
- زن مرد 5 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11488
- زن مرد 10 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11489
- زن مرد 5 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11490
- زن مرد 5 كاردان فني مكانيك گرايش ماشين ابزار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11491

 مجتمع آموزش عالي سراوان
- زن مرد 40 مهندسي برق با آزمون روزانه 11492
- زن مرد 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11493
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11494
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون روزانه 18130
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11495
- زن مرد 30 عمرانمهندسي  با آزمون نوبت دوم 11496
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18131
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18132
- زن مرد 5 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18133
- زن مرد 20 مهندسي كامپيوتر تحصيلي صرفا با سوابق نوبت دوم 11497
- زن مرد 6 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18134
- زن مرد 2 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18135

 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون روزانه 11498
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11499
- زن مرد 50 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11500
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11501
- زن مرد 50 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11502
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11503
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11504
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11505
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11506
- زن مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11507
- زن مرد 30 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11508
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  مهندسي اسفراينمجتمع آموزش عالي فني و   ادامه
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11509
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11510
- زن مرد 30 مواد و متالورژيمهندسي  با آزمون نوبت دوم 11511
- زن مرد 50 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11512
- - مرد 50 كاردان فني مكانيك گرايش ساخت و توليد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11513
- - مرد 50 كاردان فني مواد گرايش ريخته گري تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 11514
- زن مرد 30 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11515

 مجتمع آموزش عالي گناباد
16 14 - 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11516
13 21 - 34 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11517
15 20 - 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11518
20 20 - 40 عمرانمهندسي  با آزمون روزانه 11519
22 32 - 54 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11520
20 20 - 40 مهندسي معدن با آزمون روزانه 11521
15 15 - 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11522
20 20 - 40 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11523
4 7 - 11 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18136
2 2 - 4 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18137
2 3 - 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18138
5 5 - 10 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11524
2 1 - 3 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11525
5 5 - 10 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11526
2 6 - 8 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11527
5 5 - 10 مهندسي معدن با آزمون نوبت دوم 11528
2 2 - 4 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11529
5 5 - 10 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11530
1 1 - 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18139
1 1 - 2 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18141

25 35 - 60 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11531
25 35 - 60 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11532
25 35 - 60 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11533
25 35 - 60 و كاربردهارياضيات  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11534

 مركز آموزش عالي استهبان
20 20 - 40 فيزيك با آزمون روزانه 11535
20 20 - 40 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11536

 مركز آموزش عالي اقليد
- زن مرد 40 فيزيك با آزمون روزانه 11537
- زن مرد 35 مهندسي برق با آزمون روزانه 11538
- زن مرد 4 روانشناسي با آزمون روزانه 18142
- زن مرد 40 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11539
- زن مرد 50 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11540

 مركز آموزش عالي شهرضا
- - مرد 60 مهندسي برق آزمونبا  روزانه 11541
- - مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11542
- - مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11543
- - مرد 40 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11544
- - مرد 40 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11545
- - مرد 40 مهندسي مكانيك آزمونبا  نوبت دوم 11546
- - مرد 70 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11547

 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا
- زن مرد 60 رياضيات و كاربردها با آزمون روزانه 11548
- زن مرد 60 علوم مهندسي با آزمون روزانه 11549
- زن مرد 60 فيزيك مهندسي با آزمون روزانه 11550
- زن مرد 60 مهندسي برق با آزمون روزانه 11551
- زن مرد 60 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11552
- زن مرد 60 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11553
- زن مرد 60 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11554
- زن مرد 60 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11555
- زن مرد 120 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11556
- زن مرد 60 مهندسي معماري با آزمون روزانه 11557
- زن مرد 60 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11558
- زن مرد 60 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون روزانه 11559
- زن مرد 60 مهندسي هوافضا آزمونبا  روزانه 11560
- زن مرد 50 علوم مهندسي با آزمون نوبت دوم 11561
- زن مرد 50 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11562
- زن مرد 50 مهندسي شهرسازي با آزمون نوبت دوم 11563
- زن مرد 50 مهندسي شيمي با آزمون نوبت دوم 11564
- زن مرد 50 مهندسي صنايع آزمونبا  نوبت دوم 11565
- زن مرد 50 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11566
- زن مرد 120 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11567
- زن مرد 50 مهندسي معماري با آزمون نوبت دوم 11568
- زن مرد 50 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11569
- زن مرد 50 مهندسي مواد و متالورژي با آزمون نوبت دوم 11570
- زن مرد 50 مهندسي هوافضا با آزمون نوبت دوم 11571

 مركز آموزش عالي فيروزآباد
- زن مرد 22 مهندسي برق با آزمون روزانه 11572
- زن مرد 22 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11573
- زن مرد 22 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11574
- زن مرد 5 مهندسي برق با آزمون نوبت دوم 11575
- زن مرد 5 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11576
- زن مرد 5 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11577
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 مركز آموزش عالي كاشمر

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  25 علوم و مهندسي آب با آزمون روزانه 11578

- زن مرد 60 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11579
- زن مرد 60 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11580

 مركز آموزش عالي الر
- زن مرد 30 مهندسي برق با آزمون روزانه 11581
- زن مرد 35 مهندسي شهرسازي با آزمون روزانه 11582
- زن مرد 30 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11583
- زن مرد 35 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11584
- زن مرد 35 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11585
- زن مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11586

 آموزش عالي المردمركز 
25 20 - 45 مهندسي انرژي با آزمون روزانه 11587
25 20 - 45 مهندسي شيمي با آزمون روزانه 11588
- - مرد 45 مهندسي نفت با آزمون روزانه 11589
3 2 - 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18143

 )ويژه برادران(مركز آموزش عالي محالت 
- - مرد 45 كامپيوتر علوم با آزمون روزانه 11590
- - مرد 45 مهندسي صنايع با آزمون روزانه 11591
- - مرد 45 مهندسي عمران با آزمون روزانه 11592
- - مرد 45 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11593
- - مرد 45 مهندسي مكانيك با آزمون روزانه 11594
- - مرد 30 علوم كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11595
- - مرد 30 مهندسي صنايع با آزمون نوبت دوم 11596
- - مرد 30 مهندسي عمران با آزمون نوبت دوم 11597
- - مرد 30 مهندسي كامپيوتر با آزمون نوبت دوم 11598
- - مرد 30 مهندسي مكانيك با آزمون نوبت دوم 11599

 مركز آموزش عالي ممسني
- زن مرد 40 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري با آزمون روزانه 11600
- زن مرد 10 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري با آزمون نوبت دوم 11601
- زن مرد 40 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 11602
- زن مرد 10 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 11603
 مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور

- 4 16 پذيرش با عنوان مهندسي الكترونيك هواپيمايي 20 مهندسي برق با آزمون روزانه 11604
- 3 9 پذيرش با عنوان مهندسي مخابرات هواپيمايي 12 مهندسي برق با آزمون روزانه 11605

24 6 - 30 مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما با آزمون روزانه 11606
16 4 - 20 هوانوردي با آزمون روزانه 11607

 زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
- زن مرد 20 دكتراي پيوسته فيزيك با آزمون روزانه 11608
- زن مرد 35 مهندسي كامپيوتر با آزمون روزانه 11609

  
  
  
  

 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب اين  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  نحوه پذيرش در رشته -1

 .باشند ها نمي كدرشته محل
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  رشتهدوره تحصيلي در كليه  - 2
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم منـدرج در فصـل اول    هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  .مطلع گردندرچه راهنما ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل سوم اين دفت شرايط و ضوابط دانشگاه
  )اهر، ورزقان و هريس( ذربايجان شرقيآمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان 

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  زن - 1 مهندسي برق 13321
مرد تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  زن - 1 مهندسي عمران 13322
مرد تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  زن - 1 مهندسي معدن 13323
 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

دانشگاه ايالم 2 2 - 4 مهندسي برق 13324
دانشگاه ايالم 2 2 - 4 مهندسي شيمي 13325

ايالمدانشگاه  5 5 - 10 مهندسي عمران 13326
دانشگاه ايالم 6 6 - 12 مهندسي كامپيوتر 13327
دانشگاه ايالم 6 6 - 12 مهندسي معماري 13328

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
مرد مركز آموزش عالي المرد - - 2 مهندسي انرژي 13329

مرد )گچسارانمحل تحصيل دانشكده نفت وگاز (دانشگاه ياسوج  - - 1 مهندسي پليمر 13330
مرد تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  - - 1 مهندسي حمل و نقل ريلي 13331

مرد دانشگاه اصفهان - - 1 هاي ريلي مهندسي خط و سازه 13332
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر  ادامه
 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد مركز آموزش عالي الر - - 2 مهندسي شهرسازي 13333
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 3 مهندسي شيمي 13334
مرد )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس  - - 1 صنايعمهندسي  13335
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 2 مهندسي كامپيوتر 13336
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 4 مهندسي مكانيك 13337

مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران  - - 2 مهندسي مواد و متالورژي 13338
مرد مركز آموزش عالي المرد - - 9 مهندسي نفت 13339

 بختياري داوطلبان بومي استان چهارمحال ومخصوص 
2 دانشگاه شهركرد 2 - 4 علوم كامپيوتر 13340
مرد دانشگاه اردكان - - 2 علوم مهندسي 13341
مرد دانشگاه شهركرد - - 3 علوم و مهندسي آب 13342

2 محل تحصيل تهران و كرج -دانشگاه هنر  2 - 4 معماري داخلي 13343
مرد دانشگاه بناب - - 3 مهندسي اپتيك و ليزر 13344

مرد مركز آموزش عالي المرد - - 3 مهندسي انرژي 13345
مرد دانشگاه اصفهان - - 3 مهندسي پزشكي 13346

3 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  3 6 - مهندسي شهرسازي 13347
1 دانشگاه كاشان 1 - 2 مهندسي صنايع 13348

2 دانشگاه شهركرد 2 - 4 مهندسي كامپيوتر 13349
2 دانشگاه كاشان 2 - 4 مهندسي معماري 13350

1 دانشگاه شهركرد 1 - 2 مهندسي مواد و متالورژي 13351
 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان

دانشگاه زابل 1 1 - 2 علوم و مهندسي آب 13352
2 محل تحصيل تهران و كرج -دانشگاه هنر  2 - 4 معماري داخلي 13353

3 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  1 - 4 مهندسي اپتيك و ليزر 13354
مرد )محل تحصيل واحد آبادان(دانشگاه صنعت نفت  - - 1 مهندسي ايمني 13355

2 دانشگاه صنعتي شاهرود 2 - 4 مهندسي پزشكي 13356
مرد دانشگاه اصفهان - - 3 هاي ريلي مهندسي خط و سازه 13357

مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار - - 2 مهندسي دريا 13358
1 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1 - 2 مهندسي راه آهن 13359

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مرد - - 3 مهندسي ماشين آالت دريايي 13360
مرد دانشگاه اصفهان - - 3 هاي ريلي مهندسي ماشين 13361
2 دانشگاه شهركرد 1 - 3 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين 13362

- دانشگاه فردوسي مشهد زن - 1 مهندسي هوافضا 13363
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 علوم و مهندسي آب 13364
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي برق 13365
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي شهرسازي 13366
1 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 2 مهندسي شيمي 13367
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي صنايع 13368
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي عمران 13369
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي كامپيوتر 13370
2 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 3 مهندسي معدن 13371
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي معماري 13372
2 سنندج -دانشگاه كردستان  2 - 4 مهندسي مكانيك 13373
2 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 3 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  13374

 استان كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومي
مرد دانشگاه صنعتي قم - - 2 مهندسي انرژي 13375

مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  - - 6 مهندسي برق 13376
مرد دانشگاه صنعتي همدان - - 2 مهندسي پزشكي 13377

مرد آباد خرم -دانشگاه لرستان  - - 3 مهندسي پليمر 13378
مرد قزوين -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين - - 3 مهندسي شهرسازي 13379

مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  - - 2 مهندسي شيمي 13380
مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه - - 3 مهندسي عمران 13381
مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه - - 3 مهندسي كامپيوتر 13382

مرد دانشگاه اروميه - - 2 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين 13383
مرد آباد خرم -دانشگاه لرستان  - - 2 مهندسي معدن 13384

مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  - - 1 مهندسي معماري 13385
مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه - - 2 مهندسي مكانيك 13386

مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  - - 2 مهندسي مواد و متالورژي 13387
مرد تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  - - 3 مهندسي نفت 13388
مرد دانشگاه صنعتي اروميه - - 3 مهندسي هوافضا 13389

مرد )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  -دانشگاه بوعلي سينا  - - 3 مديريت دولتي 13497
 مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه وبويراحمد

مرد دانشگاه ياسوج زن - 4 مهندسي برق 13390
مرد دانشگاه اصفهان زن - 3 مهندسي پزشكي 13391
مرد دانشگاه شيراز زن - 2 مهندسي شهرسازي 13392
مرد دانشگاه ياسوج زن - 4 مهندسي عمران 13393

مرد دانشگاه صنعتي شيراز زن - 2 مهندسي كامپيوتر 13394
مرد دانشگاه شيراز زن - 4 مهندسي معماري 13395
مرد دانشگاه ياسوج زن - 4 مهندسي مكانيك 13396
مرد دانشگاه ياسوج زن - 4 مهندسي مواد و متالورژي 13397
مرد دانشگاه شيراز زن - 6 مهندسي نفت 13398

مرد تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  زن - 2 مهندسي هوافضا 13399
 لرستاناستان مخصوص داوطلبان بومي 

مرد آباد خرم -دانشگاه لرستان  زن - 2 علوم كامپيوتر 13400
مرد آباد خرم -دانشگاه لرستان  زن - 5 علوم و مهندسي آب 13401

مرد تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  - - 3 مهندسي حمل و نقل ريلي 13402
مرد تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  - - 3 ريليهاي  مهندسي خط و سازه 13403

مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه زن - 3 مهندسي صنايع 13404
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    مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان  ادامه  
 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد آباد خرم -دانشگاه لرستان  زن - 3 مهندسي كامپيوتر 13405
مرد دانشگاه شهركرد - - 3 هاي صنايع غذايي مهندسي ماشين 13406

مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  - - 2 مهندسي مكانيك 13407
مرد دانشگاه اراك - - 2 مهندسي مواد و متالورژي 13408

مرد )محل تحصيل واحد اهواز(دانشگاه صنعت نفت  زن - 2 مهندسي نفت 13409
مرد دانشگاه شهركرد زن 1 - مديريت جهانگردي 13505
مرد دانشگاه سمنان زن - 1 مديريت كسب و كارهاي كوچك 13507

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
1 زنجان -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  2 - 3 دكتراي پيوسته فيزيك 13410

1 كرج -جهاد كشاورزي  آموزشكده كشاورزي وزارت 1 - 2 كارداني تكنولوژي آبياري 13411
1 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  1 - 2 مهندسي اپتيك و ليزر 13412

2 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  1 - 3 مهندسي پزشكي 13413
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مرد - - 2 مهندسي ماشين آالت دريايي 13414

2 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  1 - 3 مهندسي مواد و متالورژي 13415
 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :تذكر خيلي مهم

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـربط منـدرج در     داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م پيوست

  .مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(فصل سوم مندرج در  ،خدمات دانشجويي هر مؤسسه
مجلس محترم شوراي اسـالمي و مصـوبه    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  نشجو در دانشگاهقانون سنجش و پذيرش دا 5براساس ماده  - 2

هـا، پـذيرش بـراي     و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشـگاه  29/1/95ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ مپنج
هـاي   لذا پذيرش در تعـدادي از كدرشـته محـل   . شود كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ها و مؤسسات آموزش عالي ظرفيت دانشگاه% 70حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صـورت مـي  ) معـدل كتبـي ديـپلم   (نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  دانشگاه پيام
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود رت ميهاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صو كدرشته

التحصـيلي   در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته

 قم -مذاهب دانشگاه غيرانتفاعي اديان و 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد دوره مجازي 12 20694 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي البرز 
- زن مرد 100 13521 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13522 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13523 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13524 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13525 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13526 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20695 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20696 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 20697 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 60 13527 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20698 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20699 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -) ع(غيرانتفاعي امام رضادانشگاه 
- - مرد  80 13528 مهندسي برق با آزمون

- - مرد 50 13529 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 50 13531 مهندسي پزشكي با آزمون

- - مرد 80 13530 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - پرديس رضوانمحل تحصيل خواهران  80 13532 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 80 13533 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 5 20700 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 5 20701 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 5 20702 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 5 20703 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 5 20704 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 5 20705 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 6 20706 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 5 20707 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 5 20708 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 5 20709 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 5 20710 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 اهواز -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين
- زن مرد 6 20711 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 20712 تاريخ اسالم صرفا با سوابق تحصيلي

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
- زن مرد 60 13534 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13535 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13536 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13537 مهندسي عمران با آزمون
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 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي  ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 100 13538 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13539 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13540 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 20713 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20714 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20715 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 20716 مديريت دولتي با آزمون
- زن مرد 6 20717 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 20718 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 60 13541 ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13542 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13543 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13544 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20719 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   13545 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13546 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13547 مهندسي معدن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13548 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20720 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20721 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20722 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20723 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
- زن مرد 6 20724 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 بانكيمديريت امور   20725 با آزمون

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 
- زن مرد 60 13549 مهندسي اپتيك و ليزر با آزمون
- زن مرد 60 13550 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13551 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13552 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13553 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 140 13554 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13555 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13556 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 13557 مهندسي نقشه برداري با آزمون
- زن مرد 6 20726 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20727 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20728 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 100 13558 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20729 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20730 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
- زن مرد 60 13559 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13560 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13561 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20731 مديريت فرهنگي هنري صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
- زن مرد 60 13562 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13563 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13564 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13565 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13566 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 13567 مهندسي نقشه برداري آزمون با
- زن مرد 10 20732 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20733 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13568 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13569 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13570 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13571 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13572 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20734 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20735 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20736 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 20737 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 20738 مهندسي ورزش صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20739 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
- زن مرد 60 13573 مهندسي برق آزمونبا 
- زن مرد 60 13574 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13575 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13576 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13577 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13578 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20740 حسابداري آزمونبا 
- زن مرد 60 13579 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13580 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13581 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوتركاربردي نرم افزار -كارداني علمي   13582 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13583 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20741 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
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 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 20742 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20743 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20744 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
- زن مرد 60 13584 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13585 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13586 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13587 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 140 13588 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13589 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20745 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 20746 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 20747 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20748 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد 
- زن مرد 60 13590 مهندسي انرژي با آزمون
- زن مرد 180 13591 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 100 13592 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13593 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13594 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13595 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 140 13596 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13597 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13598 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 100 13599 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
- زن مرد 60 13600 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 6 20749 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13601 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 13602 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13603 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13604 مهندسي صنايع تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 100 13605 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13606 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13607 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20750 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20751 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20752 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20753 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
- زن مرد 60 13608 آمار و سنجش آموزشي با آزمون
- زن مرد 60 13609 آمار و كاربردها با آزمون
- زن مرد 60 13610 معماري داخلي با آزمون
- زن مرد 60 13611 مهندسي ايمني با آزمون
- زن مرد 60 13612 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13613 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13614 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13615 مهندسي كامپيوتر آزمونبا 
- زن مرد 60 13616 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13617 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 20754 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20755 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20756 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 20757 مديريت جهانگردي با آزمون
- زن مرد 6 20758 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 20759 مديريت فرهنگي هنري با آزمون

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13618 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13619 مهندسي عمران با آزمون

- زن مرد واحد يزدمحل تحصيل  6 20760 روانشناسي با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13620 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13621 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13622 مهندسي پزشكي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 100 13623 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13624 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13625 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13626 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20761 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20762 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20763 مديريت امور بانكي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20764 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20765 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 6 20766 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل - فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي علوم و 
- زن مرد 60 13627 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13628 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13629 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13630 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 100 13631 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13632 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13633 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
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 قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن - محل تحصيل واحد قم 10 20771 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد محل تحصيل واحد قم 6 20772 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد دوره مجازي 12 20767 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد  دوره مجازي 12 21650 فقه و حقوق اسالمي تحصيليصرفا با سوابق 

 )محل تحصيل واحد شهر ري(قم  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
- زن - 18 20768 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20769 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - پذيرش با عنوان كالم اسالمي 6 20770 فلسفه و كالم اسالمي تحصيليصرفا با سوابق 
 ) *محل تحصيل واحد بندرعباس(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 

- 2 2 بدون شهريه 4 20773 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 2 2 بدون شهريه 4 20774 فقه و حقوق شافعي با آزمون

 ) *محل تحصيل واحد تهران(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 
2 2 - 4 20775 اديان و مذاهب با آزمون
2 2 - 4 20776 تاريخ اسالم با آزمون

- 2 2 بدون شهريه 4 20777 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 2 2 بدون شهريه 4 20778 فقه و حقوق حنفي با آزمون
- 2 2 بدون شهريه 4 20779 فقه و حقوق شافعي با آزمون

2 2 - 4 20780 فلسفه و عرفان اسالمي با آزمون
 ) *محل تحصيل واحد زاهدان(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 

- 2 2 بدون شهريه 4 20781 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 2 2 بدون شهريه 4 20782 فقه و حقوق حنفي با آزمون

 ) *محل تحصيل واحد سنندج(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 
2 2 - 4 20783 علوم قرآن و حديث آزمونبا 

- 2 2 بدون شهريه 4 20784 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 2 2 بدون شهريه 4 20785 فقه و حقوق شافعي با آزمون

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

 اصفهان -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت
- زن - 6 20786 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 20787 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20788 فقه و مباني حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20789 فلسفه و كالم اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20790 معارف اسالمي و علوم تربيتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 20791 كارداني تربيت معلم قرآن مجيد صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - پذيرش با عنوان كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم 10 تربيت معلم قرآن مجيدكارداني   20792 صرفا با سوابق تحصيلي
 قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

- زن مرد 14 20793 علوم اقتصادي با آزمون
 )محل تحصيل واحد تهران(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

- زن - 4 20794 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 4 20795 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 4 20796 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد دزفول(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
3 3 - 6 20797 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 20798 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 حقوق اسالميفقه و   20799 صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد ساوه(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
3 3 - 6 20800 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 20801 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
3 3 - 6 20802 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 20803 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي
3 3 - 6 20804 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( قم –) س(دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه الزهرا
- زن - 6 20805 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 * )ويژه خواهران(تهران  –دانشكده غيرانتفاعي رفاه 
- زن - 60 13634 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن - 6 20806 روانشناسي با آزمون
- زن - 10 20807 علوم تربيتي با آزمون
- زن - 6 20808 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون

پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت  كدهاسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانش(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه  *
  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

  

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي آبا 
- زن مرد 60 صنايع مهندسي  13635 با آزمون
- زن مرد 60 13636 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13637 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13638 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13639 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 20809 حسابداري با آزمون
- زن مرد 100 فني برق گرايش الكترونيككاردان   13640 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13641 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   13642 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   13643 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13644 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 
- زن مرد 60 13645 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13646 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13647 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
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 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 20810 حسابداري تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 10 20811 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20812 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20813 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 
- زن مرد 60 13648 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13649 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13650 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13651 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20814 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 13652 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13653 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20815 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
- زن مرد 60 13654 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13655 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20816 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20817 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20818 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20819 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20820 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20821 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20822 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20823 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20824 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 حسابداريكارداني   20825 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20826 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20827 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد –موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي 
- زن - 6 20828 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن - 6 20829 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20830 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20831 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 8 20832 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي

 نورآباد ممسني -موسسه غيرانتفاعي آريوبرزن 
- زن مرد 6 20833 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20834 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20835 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20836 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق 
- زن مرد 60 13656 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20837 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20838 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20839 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20840 كارداني حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش 
- زن مرد 60 13657 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13658 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13659 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13660 مهندسي كامپيوتر تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 100 13661 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13662 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20841 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( تهران –موسسه غيرانتفاعي آل طه 
- زن - 60 13663 مهندسي برق با آزمون
- زن - 60 13664 مهندسي صنايع با آزمون
- زن - 60 13665 مهندسي عمران با آزمون
- زن - 60 13666 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن - 6 20842 روانشناسي با آزمون
- زن - 6 20843 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن - 100 13667 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 13668 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 13669 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 13670 كارداني آمار با سوابق تحصيليصرفا 
- زن - 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   13671 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13672 صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي آمل
- زن مرد 6 20844 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13673 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13674 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13675 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13676 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13677 مهندسي كامپيوتر تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 13678 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13679 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13680 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20845 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20846 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20847 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
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  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13681 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13682 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13683 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13684 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوترمهندسي   13685 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13686 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13687 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20848 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20849 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه - موسسه غيرانتفاعي آيين كمال 
- زن مرد 100 13688 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13689 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13690 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13691 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13692 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13693 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13694 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر - كارداني علمي  13695 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13696 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20850 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( تهران –موسسه غيرانتفاعي ابرار 
- زن - 60 برقمهندسي   13697 با آزمون
- زن - 60 13698 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن - 60 13699 مهندسي صنايع با آزمون
- زن - 140 13700 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن - 6 20851 مديريت صنعتي با آزمون

 سبزوار - موسسه غيرانتفاعي ابن يمين 
- زن مرد 60 13701 مهندسي برق سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 13702 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13703 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13704 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13705 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13706 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13707 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13708 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20852 حسابداري با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 6 20853 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 
- زن مرد 60 13709 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13710 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13711 مهندسي عمران تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 13712 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13713 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13714 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوتركاربردي نرم افزار -كارداني علمي   13715 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20854 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ابهر - موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري 
- زن مرد 60 13716 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13717 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13718 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20855 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20856 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20857 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 صنعتي كارداني مديريت  20858 صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد 
- زن مرد 14 20859 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار
- زن مرد 60 13719 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13720 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   13721 با آزمون
- زن مرد 60 13722 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13723 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 13724 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13725 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13726 مهندسي كامپيوتر با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 13727 مهندسي هوافضا صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 
- زن مرد 6 20860 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13728 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13729 مهندسي كامپيوتر تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 13730 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20861 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20862 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20863 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20864 مديريت صنعتي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 6 20865 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20866 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20867 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي اديبان 
- زن مرد 60 13731 مهندسي پزشكي آزمون با
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 گرمسار -  اديبانموسسه غيرانتفاعي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13732 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13733 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 مكانيكمهندسي   13734 با آزمون
- زن مرد 6 20868 حسابداري با آزمون
- زن مرد 100 13735 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13736 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   13737 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ارس 
- زن مرد 10 20869 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
- زن - 50 13738 مهندسي صنايع با آزمون
- زن - 80 13739 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن - 60 13740 مهندسي معماري با آزمون
- زن - 5 20870 حسابداري با آزمون
- زن - 5 20871 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن - 5 20872 مديريت صنعتي با آزمون
- زن - 5 20873 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون

 )محل تحصيل واحد دماوند( دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
- - مرد 50 13741 مهندسي صنايع با آزمون
- - مرد 80 13742 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- - مرد 60 13743 مهندسي معماري با آزمون
- - مرد 5 20874 حسابداري با آزمون
- - مرد 5 20875 مديريت بازرگاني با آزمون
- - مرد 5 20876 مديريت صنعتي با آزمون
- - مرد 5 20877 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون
- - مرد 6 20878 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي ارم 
- زن مرد 60 13744 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 100 13745 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 خرمشهر -غيرانتفاعي اروندان موسسه 
- زن مرد 60 13746 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13747 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13748 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13749 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13750 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي استرآباد 
- زن مرد 60 13751 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13752 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20879 مديريت صنعتي سوابق تحصيليصرفا با 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 
- زن مرد 60 13753 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13754 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13755 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13756 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13757 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي اسوه 
- زن مرد 60 13758 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20880 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20881 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20882 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 بازرگانيمديريت   20883 صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد - موسسه غيرانتفاعي اشراق 
- زن مرد 60 13759 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13760 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13761 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13762 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13763 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13764 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13765 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13766 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13767 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13768 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20884 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20885 علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 20886 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20887 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني 
- زن مرد 100 13769 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 الكترونيككاردان فني برق گرايش   13770 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13771 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 
- زن مرد 60 13772 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13773 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13774 مهندسي عمران آزمونبا 
- زن مرد 60 13775 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13776 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 13777 مهندسي نفت با آزمون
- زن مرد 6 20888 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13778 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
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 مشهد -الهوري موسسه غيرانتفاعي اقبال   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13779 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13780 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -غيرانتفاعي اكباتان  موسسه
- زن مرد 100 13781 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13782 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 100 13783 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13784 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير 
- زن مرد 6 20889 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20890 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20891 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( اصفهان –موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 
- زن - 6 20892 روانشناسي با آزمون
- زن - 6 20893 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20894 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20895 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20896 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 20897 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 20898 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 20899 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند 
- زن مرد 60 13785 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13786 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20900 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20901 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20902 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20903 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20904 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20905 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد
- زن مرد 6 20906 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13787 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13788 مهندسي صنايع با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 13789 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13790 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13791 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20907 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 ورزشيعلوم   20908 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20909 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20910 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد 
- زن مرد 60 13792 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   13793 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13794 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20911 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي امين 
- زن مرد 60 13795 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 10 20912 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13796 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13797 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13798 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20913 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20914 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20915 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20916 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20917 كارداني حسابداري با سوابق تحصيلي صرفا

 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان 
- زن مرد 14 20918 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 60 13799 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13800 كارداني آمار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوتركاربردي نرم افزار -كارداني علمي   13801 صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند 
- زن مرد 60 13802 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13803 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13804 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13805 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13806 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13807 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13808 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13809 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13810 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات بهداشتي و گازرساني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13811 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20919 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20920 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه 
- زن مرد 60 13812 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13813 كاردان فني مكانيك گرايش نقشه كشي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13814 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13815 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
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 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 20921 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20922 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20923 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20924 كارداني مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 20925 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
- زن مرد 60 13816 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13817 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13818 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   13819 با آزمون
- زن مرد 60 13820 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13821 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13822 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13823 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13824 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي بهينه سازي مصرف انرژي -كارداني علمي   13825 صرفا با سوابق تحصيلي

 انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم 
- زن مرد 6 20926 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20927 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20928 مديريت و بازرگاني دريايي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20929 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20930 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20931 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت هتلداري تحصيليصرفا با سوابق 

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي اوج 
- زن مرد 60 13826 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13827 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13828 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 13829 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 20932 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 13830 مهندسي هوافضا صرفا با سوابق تحصيلي

 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر 
- زن مرد 60 13831 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13832 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13833 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13834 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13835 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20933 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20934 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مالير - انديشه  موسسه غيرانتفاعي ايمان و
- زن مرد 60 13836 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13837 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13838 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 مكانيك گرايش ساخت و توليدكاردان فني   13839 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13840 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13841 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20935 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20936 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 
- زن مرد 60 13842 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13843 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ارتباطات و فناوري اطالعاتكاربردي  -كارداني علمي   13844 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20937 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20938 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20939 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20940 مديريت صنعتي تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 10 20941 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20942 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20943 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 جهانگرديكارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت   20944 صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند 
- زن مرد 6 20945 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20946 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20947 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20948 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 
- زن مرد 60 13845 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 6 20949 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20950 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 20951 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 100 الكترونيككاردان فني برق گرايش   13846 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13847 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   13848 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 نرم افزار كامپيوتركاربردي -كارداني علمي   13849 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20952 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20953 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20954 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20955 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20956 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 
- زن مرد 140 13850 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
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 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ رشته عنوان  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13851 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13852 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13853 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13854 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13855 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13856 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13857 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان موسسه 
- زن مرد 60 13858 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13859 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي بهار 
- زن مرد 6 20957 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 140 13860 مهندسي برق تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 13861 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20958 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20959 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 
- زن مرد 6 20960 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20961 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20962 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20963 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20964 كارداني امور دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20965 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20966 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران 
- زن مرد 6 20967 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 
- زن مرد 60 13862 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 13863 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

هـاي كاربردي تعمير و نگهـداري ماشـين   -پذيرش با عنوان علمي 
100 - زن مرد الكتريكي صرفا با سوابق تحصيلي 13864 كاردان فني برق

- زن مرد 100 اطالعات كاربردي ارتباطات و فناوري -كارداني علمي   13865 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   13866 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر -كارداني علمي   13867 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
- زن مرد 60 عمران مهندسي  13868 با آزمون
- زن مرد 60 13869 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 20968 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 13870 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13871 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13872 مهندسي مديريت پروژه با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 6 20969 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20970 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20971 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20972 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمديه قزوين -و دانش موسسه غيرانتفاعي بينش 
- زن مرد 60 13873 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13874 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13875 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 سبزوارموسسه غيرانتفاعي بيهق ـ 
- زن مرد 60 13876 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13877 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13878 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13879 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13880 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 13881 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20973 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس 
- زن مرد 60 13882 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13883 مهندسي نفت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13884 كاردان فني صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13885 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13886 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 14 20974 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20975 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20976 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20977 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي موسسه 
- زن مرد 60 13887 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13888 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20978 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا 
- زن مرد 60 13889 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13890 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13891 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20979 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20980 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 6 20981 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20982 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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  بيدستان قزوين - ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13892 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13893 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13894 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13895 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13896 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 100 13897 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20983 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
- زن مرد 60 13898 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13899 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13900 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 مكانيكمهندسي   13901 با آزمون
- زن مرد 60 13902 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13903 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13904 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي

 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو 
- زن مرد 60 13905 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13906 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 فريدون كنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان 
- زن مرد 6 20984 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 13907 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13908 مهندسي شهرسازي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 13909 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13910 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13911 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13912 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 معماريمهندسي   13913 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13914 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13915 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   13916 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13917 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20985 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20986 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 پرند - موسسه غيرانتفاعي پرندك 
- زن مرد 14 20987 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 20988 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 20989 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 20990 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 ياسوج - موسسه غيرانتفاعي پويا 
- زن مرد 60 13918 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13919 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13920 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13921 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13922 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات عمومي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 
- زن مرد 100 13923 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 13924 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 13925 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 13926 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 13927 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13928 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 13929 مهندسي نقشه برداري با آزمون
- زن مرد 100 13930 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13931 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   13932 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13933 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20991 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس -ويندگان دانش   موسسه غيرانتفاعي پ
- زن مرد 60 13934 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13935 مهندسي پزشكي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 13936 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13937 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13938 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13939 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13940 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13941 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13942 كاردان فني عمران گرايش آب و فاضالب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 اطالعاتكاربردي ارتباطات و فناوري  -كارداني علمي   13943 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   13944 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13945 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20992 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20993 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان 
- زن مرد 60 13946 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13947 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد تاسيسات -پذيرش با عنوان كارداني مكانيك  100 فني مكانيك كاردان  13948 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20994 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
- زن مرد 100 13949 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13950 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
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 گلپايگان -پيام موسسه غيرانتفاعي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 100 13951 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13952 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13953 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13954 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13955 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20995 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20996 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 20997 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 20998 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان 
- زن مرد 60 13956 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   13957 با آزمون
- زن مرد 60 13958 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13959 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
- زن مرد 6 20999 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 داخليمعماري   13960 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13961 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13962 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21000 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21001 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21002 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21003 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21004 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21005 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك 
- زن مرد 60 13963 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13964 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13965 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13966 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13967 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13968 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21006 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 بازرگانيمديريت   21007 صرفا با سوابق تحصيلي

 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 
- زن مرد 14 21008 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21009 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21010 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 60 13969 مهندسي كامپيوتر تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21011 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21012 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21013 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 
- زن مرد 60 غذاييهاي صنايع  مهندسي ماشين  13970 با آزمون
- زن مرد 60 13971 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13972 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21014 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21015 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -تعالي موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 100 13973 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13974 صرفا با سوابق تحصيلي

 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان 
- زن مرد 60 13975 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13976 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13977 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13978 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   13979 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   13980 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   13981 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21016 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21017 مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21018 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد 
- زن مرد 100 13982 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13983 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13984 مهندسي كامپيوتر سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 13985 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13986 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13987 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13988 كاردان فني برق گرايش قدرت تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 100 13989 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 13990 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21019 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران 
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   13991 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13992 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس 
- زن مرد 60 13993 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 13994 مهندسي معماري با آزمون
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 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 13995 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13996 فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13997 فيزيك مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13998 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 13999 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14000 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14001 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 سنندج -غيرانتفاعي توسعه دانش موسسه 
- زن مرد 60 14002 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14003 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14004 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14005 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14006 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14007 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14008 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات بهداشتي و گازرساني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14009 صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي ثامن 
- زن مرد 60 14010 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21020 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21021 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21022 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21023 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 آباد نجف - موسسه غيرانتفاعي جامي 
- زن مرد 60 14011 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14012 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14013 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14014 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14015 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 نقشه كشي صنعتيكاردان فني مكانيك گرايش   14016 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21024 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي

 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد 
- زن مرد 60 14017 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14018 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كامپيوترمهندسي   14019 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14020 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم 
- زن مرد 60 14021 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14022 مهندسي عمران سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14023 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 60 14024 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 100 14025 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14026 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 نفت مهندسي  14027 با آزمون
- زن مرد 100 14028 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14029 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14030 مهندسي معدن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14031 مهندسي هوافضا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14032 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14033 كاردان فني عمليات پتروشيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21025 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21026 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 خوزستان -جهاد دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 60 14034 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14035 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 100 14036 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 14037 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21027 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21028 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14038 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14039 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14040 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 و فناوري اطالعات كاربردي ارتباطات -كارداني علمي   14041 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14042 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14043 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21029 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21030 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 60 14044 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14045 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14046 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14047 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14048 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14049 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21031 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشمر -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه 
- زن مرد 35 14050 علوم و مهندسي آب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21032 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21033 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21034 كارداني مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 
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 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14051 مهندسي عمران با آزمون

- زن مرد 60 14052 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14053 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14054 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14055 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14056 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14057 مهندسي كامپيوتر سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14058 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14059 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14060 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14061 صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 6 21035 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14062 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14063 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14064 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14065 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14066 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21036 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان
- زن مرد 80 14067 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 8 21037 حسابداري با آزمون
- زن مرد 8 21038 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14068 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21039 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 بازرگانيمديريت   21040 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21041 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21042 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي چهلستون 
- زن مرد 60 14069 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوترمهندسي   14070 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14071 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14072 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14073 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21043 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ 
- زن مرد 60 14074 معماري داخلي با آزمون
- زن مرد 60 14075 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21044 حسابداري با آزمون
- زن مرد 100 معماريكارداني   14076 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21045 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21046 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت 
- زن مرد 60 14077 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14078 مهندسي معماري آزمونبا 
- زن مرد 60 14079 مهندسي نقشه برداري با آزمون
- زن مرد 6 21047 حسابداري با آزمون

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي 
- زن مرد 6 21048 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21049 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21050 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21051 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 21052 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
- زن مرد 60 14080 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14081 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21053 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21054 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21055 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21056 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21057 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21058 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21059 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21060 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21061 كارداني حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 10 21062 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21063 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد –موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 
- زن - 6 21064 حسابداري با آزمون
- زن - 6 21065 روانشناسي آزمونبا 
- زن - 6 21066 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21067 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21068 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21069 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 صنعت جهانگردي گرايش مديريت هتلداريكارداني مديريت   21070 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه - موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو 
- زن مرد 6 21071 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21072 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21073 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 امور بيمهكارداني   21074 صرفا با سوابق تحصيلي
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 ساوه - موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 10 21075 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21076 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 
- زن مرد 60 14082 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21077 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21078 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21079 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21080 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان 
- زن مرد 60 14083 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14084 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21081 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21082 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21083 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21084 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21085 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21086 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21087 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21088 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21089 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي خاوران 
- زن مرد 60 14085 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14086 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14087 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14088 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14089 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14090 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14091 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14092 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21090 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان 
- زن مرد 60 14093 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14094 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 6 21091 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 140 14095 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كامپيوترمهندسي   14096 صرفا با سوابق تحصيلي

 بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد 
- زن مرد 60 14097 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14098 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21092 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21093 روانشناسي سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 6 21094 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21095 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
- زن مرد 6 21096 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21097 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 مهندسيعلوم   14099 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21098 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21099 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21100 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21101 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21102 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21103 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
- زن مرد 6 21104 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 آموزشيآمار و سنجش   14100 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14101 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14102 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14103 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14104 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14105 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21105 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21106 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21107 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21108 مديريت مالي تحصيليصرفا با سوابق 

 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم 
- زن مرد 6 21109 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21110 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون 
- زن مرد 100 14106 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14107 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14108 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14109 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 14110 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14111 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 14112 مهندسي نقشه برداري با آزمون
- زن مرد 100 14113 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14114 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14115 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14116 با سوابق تحصيلي صرفا



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  64 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14117 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14118 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14119 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون 
- زن مرد 60 14120 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14121 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21111 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 
- زن مرد 60 14122 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14123 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارهاي عمومي ساختمانكاردان فني عمران گرايش   14124 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14125 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21112 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21113 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -پژوهان پيشرو موسسه غيرانتفاعي دانش 
- زن مرد 60 14126 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14127 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14128 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14129 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 14130 مهندسي نفت با آزمون
- زن مرد 6 21114 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14131 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14132 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14133 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14134 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14135 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14136 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14137 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14138 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14139 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14140 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
- زن مرد 60 14141 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 برقمهندسي   14142 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14143 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14144 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14145 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ارتباطات و فناوري اطالعاتكاربردي  -كارداني علمي   14146 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14147 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21115 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي دانشوران 
- زن مرد 6 21116 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14148 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14149 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14150 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21117 كارداني امور بيمه تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 10 21118 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان 
- زن مرد  60 14151 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14152 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14153 مهندسي عمران تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 100 14154 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14155 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14156 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14157 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14158 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21119 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
- زن مرد  60 14159 مهندسي پزشكي با آزمون

- زن مرد 60 14160 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14161 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 14 21120 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21121 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14162 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14163 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14164 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21122 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21123 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21124 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش 
- زن مرد  6 21125 روانشناسي با آزمون

- زن مرد 60 14165 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21126 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21127 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21128 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21129 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21130 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21131 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21132 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21133 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21134 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  65 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14166 مهندسي عمران با آزمون

- زن مرد 60 14167 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 21135 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21136 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14168 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14169 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كامپيوترمهندسي   14170 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14171 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21137 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21138 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21139 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21140 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21141 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش 
- زن مرد 6 21142 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14172 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21143 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21144 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21145 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21146 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21147 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
- زن مرد 6 21148 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21149 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21150 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي رجا 
- زن مرد 60 14173 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14174 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 6 21151 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21152 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21153 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21154 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 ماليمديريت   21155 با آزمون
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14175 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21156 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21157 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21158 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21159 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 
- زن مرد 6 21160 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14176 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14177 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14178 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14179 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14180 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14181 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 100 14182 كاردان فني عمران گرايش راهسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14183 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21161 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21162 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( كرمان –موسسه غيرانتفاعي رسالت 
- زن - 6 21163 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21164 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21165 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21166 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21167 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( موسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج
- زن - 60 14184 معماري داخلي با آزمون
- زن - 60 14185 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن - 60 14186 مهندسي معماري با آزمون
- زن - 6 21168 حسابداري با آزمون
- زن - 100 كاربردي شهرسازي -كارداني علمي   14187 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - پذيرش با عنوان معماري سنتي 100 14188 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 14189 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش 
- زن مرد 60 شهرسازيمهندسي   14190 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14191 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14192 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14193 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14194 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14195 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14196 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه 
- زن مرد  60 14197 مهندسي پزشكي با آزمون

- زن مرد 60 14198 مهندسي صنايع آزمونبا 
- زن مرد 60 14199 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14200 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14201 مهندسي نقشه برداري با آزمون
- زن مرد 100 14202 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14203 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21169 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  6 21170 حسابداري با آزمون

- زن مرد 6 21171 مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 21172 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 
- زن مرد 10 21173 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21174 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 مالياتيكارداني امور مالي و   21175 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21176 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21177 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه 
- زن مرد 6 21178 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21179 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 100 14204 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14205 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14206 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14207 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14208 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14209 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14210 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 اطالعاتكاربردي ارتباطات و فناوري  -كارداني علمي   14211 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14212 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21180 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21181 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   14213 با آزمون
- زن مرد 6 21182 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14214 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14215 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14216 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14217 مهندسي صنايع با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 100 14218 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14219 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14220 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14221 كاردان فني برق گرايش الكترونيك تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14222 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14223 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14224 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21183 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21184 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21185 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21186 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( قم –موسسه غيرانتفاعي رهپويان 
- زن - 6 21187 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش 
- زن مرد 60 14225 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14226 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14227 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14228 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما 
- زن مرد 60 14229 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14230 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

كـاربردي بهـره بـرداري-پذيرش با عنوان كارداني ناپيوسته علمي
100 - زن مرد پااليش گاز صرفا با سوابق تحصيلي 14231 كارداني عمليات پااليش

 كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي زاگرس 
- زن مرد 60 14232 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14233 مهندسي پزشكي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 14234 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14235 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14236 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

 زرنديه -موسسه غيرانتفاعي زرنديه 
- زن مرد 60 14237 مهندسي برق تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 14238 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14239 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14240 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها دادهگرايش ارتباط كاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14241 صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي - موسسه غيرانتفاعي زرينه 
كاربردي عمران اراضي كشاورزي-پذيرش با عنوان كارداني علمي - زن مرد 100 14242 كاردان فني عمران صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 6 21188 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 مديريت بازرگانيكارداني   21189 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر 
- زن مرد 60 14243 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14244 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14245 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14246 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 6 21190 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21191 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21192 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 100 14247 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14248 صرفا با سوابق تحصيلي
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 شيراز - موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 21193 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21194 مديريت كسب و كارهاي كوچك تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21195 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه 
- زن مرد 6 21196 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14249 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14250 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14251 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14252 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14253 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14254 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14255 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14256 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14257 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21197 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21198 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21199 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ساعي 
- زن مرد 6 21200 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21201 علوم ورزشي با سوابق تحصيليصرفا 

 نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان 
- زن مرد 60 14258 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14259 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز 
- زن مرد 6 21202 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14260 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14261 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14262 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21203 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21204 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 امور بانكيكارداني   21205 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21206 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21207 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل - موسسه غيرانتفاعي سبالن 
- زن مرد 60 14263 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14264 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14265 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر 
- زن مرد 60 14266 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14267 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14268 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي سراج 
- زن مرد 60 14269 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14270 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14271 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14272 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14273 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14274 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 21208 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21209 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14275 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14276 مهندسي برق سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 100 14277 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14278 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21210 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل 
- زن مرد 60 14279 مهندسي پزشكي آزمونبا 
- زن مرد 140 14280 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14281 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14282 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14283 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش 
- زن مرد 60 14284 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14285 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14286 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14287 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-علمي  كارداني  14288 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان 
- زن مرد 6 21211 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14289 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14290 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14291 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14292 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14293 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14294 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14295 مهندسي معماري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21212 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21213 مهندسي ورزش صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21214 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
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 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  6 21215 روانشناسي با آزمون

- زن مرد 60 14296 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14297 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14298 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21216 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21217 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21218 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21219 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21220 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 10 21221 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21222 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21223 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21224 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21225 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - موسسه غيرانتفاعي سنا 
- زن مرد 6 21226 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14299 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21227 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21228 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار - موسسه غيرانتفاعي سناباد 
- زن مرد 60 14300 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21229 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21230 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21231 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21232 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 
- زن مرد 6 21233 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21234 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21235 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 6 اسالمياقتصاد   21236 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21237 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21238 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21239 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21240 كارداني امور دولتي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 21241 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21242 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21243 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21244 كارداني مديريت صنعتي سوابق تحصيليصرفا با 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش 
- زن مرد 6 21245 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14301 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14302 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14303 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14304 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21246 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21247 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21248 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا 
- زن مرد 60 14305 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14306 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14307 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14308 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14309 مهندسي كامپيوتر تحصيليصرفا با سوابق 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
- زن مرد 60 14310 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 14 21249 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21250 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14311 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14312 مهندسي معماري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21251 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21252 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21253 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي شاهرود
- زن مرد 60 14313 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14314 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14315 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14316 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 اطالعاتكاربردي ارتباطات و فناوري  -كارداني علمي   14317 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14318 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21254 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21255 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
- زن مرد 60 14319 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14320 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14321 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14322 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21256 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21257 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21258 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21259 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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 گنبدكاووس -غيرانتفاعي شرق گلستان موسسه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 21260 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21261 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21262 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21263 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21264 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21265 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 مديريت بازرگانيكارداني   21266 صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 
- زن مرد 60 14323 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14324 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14325 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21267 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21268 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21269 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 زاهدان - ) ويژه خواهران(موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق 
- زن - 6 21270 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21271 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21272 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 
- زن مرد 100 14326 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14327 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14328 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14329 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14330 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14331 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 عمومي ساختمان كاردان فني عمران گرايش كارهاي  14332 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14333 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14334 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21273 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21274 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21275 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21276 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21277 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي 
- زن مرد 6 21278 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21279 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش 
- زن مرد 100 14335 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 140 14336 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14337 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14338 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14339 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14340 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14341 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 21280 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21281 مديريت صنعتي آزمون با
- زن مرد 140 14342 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21282 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21283 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21284 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 خمين -غيرانتفاعي شهر آفتاب موسسه 
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14343 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21285 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21286 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21287 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21288 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار 
- زن مرد 60 14344 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14345 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14346 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14347 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14348 كاردان فني عمران گرايش كارتوگرافي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14349 كاردان فني مكانيك گرايش ماشين آالت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14350 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21289 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21290 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21291 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21292 كارداني مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 21293 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي 
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14351 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21294 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21295 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21296 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21297 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21298 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21299 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 
- زن مرد 60 14352 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14353 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
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 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ رشته عنوان  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14354 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14355 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14356 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14357 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14358 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب 
- زن مرد 60 14359 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14360 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14361 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14362 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14363 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14364 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14365 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14366 صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه - موسسه غيرانتفاعي صبا 
- زن مرد 60 14367 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14368 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21300 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
- زن مرد 6 21301 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14369 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 بازرگانيمديريت   21302 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21303 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21304 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه برادران( تهران –موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين 
- - مرد 60 14370 مهندسي برق با آزمون
- - مرد 60 14371 مهندسي پزشكي با آزمون
- - مرد 60 14372 مهندسي صنايع با آزمون
- - مرد 60 14373 مهندسي عمران با آزمون
- - مرد 100 14374 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- - مرد 6 21305 مديريت بازرگاني با آزمون
- - مرد 60 14375 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 100 14376 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
- زن مرد 60 14377 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 14378 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14379 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
- زن مرد 60 14380 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14381 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14382 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 عمرانمهندسي   14383 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14384 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14385 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14386 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21306 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21307 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21308 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 
- زن مرد 60 14387 آمار و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14388 مهندسي برق تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 14389 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14390 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14391 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14392 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14393 صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل - موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
- زن مرد 60 14394 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14395 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14396 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14397 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14398 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14399 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14400 مهندسي معماري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 14401 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21309 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه
- زن مرد 60 14402 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14403 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14404 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14405 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات عمومي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14406 كاردان فني مكانيك گرايش ساخت و توليد صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - غيرانتفاعي طبرستان  موسسه
- زن مرد 60 14407 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21310 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21311 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21312 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري 
- زن مرد 60 14408 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
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 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14409 مهندسي شهرسازي با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 60 14410 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14411 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14412 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14413 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21313 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 50 14414 مهندسي صنايع با آزمون
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 50 14415 مهندسي صنايع با آزمون
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 5 21314 حسابداري با آزمون

- - مرد تحصيل واحد برادرانمحل  6 21315 روانشناسي با آزمون
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 5 21317 حسابداري با آزمون
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 6 21318 روانشناسي با آزمون
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 5 21316 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - واحد خواهران محل تحصيل 5 21319 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
 زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 

- زن مرد 60 14416 فيزيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14417 مهندسي اپتيك و ليزر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14418 مهندسي برق با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 100 14419 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14420 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21320 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21321 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21322 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21323 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21324 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21325 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان 
- زن مرد 60 14421 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14422 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14423 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14424 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14425 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي شهرسازي -كارداني علمي   14426 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار 
- زن مرد 6 21326 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21327 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21328 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21329 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
- زن مرد 60 14427 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14428 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14429 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 14430 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14431 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14432 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21330 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 
- زن مرد 60 14433 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14434 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14435 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14436 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14437 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14438 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14439 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21331 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي

 بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني موسسه 
- زن مرد 60 14440 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14441 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14442 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها ارتباط دادهگرايش كاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14443 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21332 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21333 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21334 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21335 كارداني مديريت بازرگاني تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 10 21336 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
- زن مرد 60 14444 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14445 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14446 مهندسي صنايع با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 14447 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14448 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14449 مهندسي معدن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14450 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14451 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21337 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21338 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21339 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي 
- زن مرد 60 14452 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
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 چالوس -موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14453 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14454 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14455 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14456 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21340 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21341 مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 

 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي 
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14457 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21342 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21343 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21344 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21345 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا 
- زن مرد 60 14458 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14459 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14460 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14461 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 100 14462 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 14463 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14464 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 14465 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14466 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14467 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي شهرسازي -كارداني علمي   14468 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي 
- زن مرد 60 14469 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14470 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 6 21346 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 60 14471 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14472 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14473 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14474 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14475 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14476 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 
- زن مرد 60 14477 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14478 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14479 مهندسي كامپيوتر با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 60 14480 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14481 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14482 كارداني آمار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21347 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني 
- زن مرد 6 21348 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 140 14483 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14484 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14485 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21349 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 
- زن مرد 60 14486 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 6 21350 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21351 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21352 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21353 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21354 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21355 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21356 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 مالياتيكارداني امور مالي و   21357 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21358 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد كاربردي خدمات جهانگردي-پذيرش با عنوان كارداني علمي  10 21359 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21360 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21361 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي 
- زن مرد 6 21362 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21363 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نايين - غيرانتفاعي عالمه ناييني موسسه 
- زن مرد 60 14487 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14488 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14489 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14490 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14491 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14492 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14493 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات آبرساني و گازرساني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كشي صنعتيكاردان فني مكانيك گرايش نقشه   14494 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14495 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21364 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21365 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 پلدختر لرستان -  موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك
- زن مرد 100 14496 كاردان فني عمران گرايش آب و فاضالب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14497 صرفا با سوابق تحصيلي
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 پلدختر لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 21366 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21367 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21368 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21369 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اراك - موسسه غيرانتفاعي علم گستر مهاجران 
- زن مرد 100 14498 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14499 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -غيرانتفاعي علم و فن موسسه 
- زن مرد 60 14500 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14501 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14502 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14503 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14504 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14505 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14506 كاردان فني مكانيك گرايش تاسيسات بهداشتي و گازرساني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14507 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21370 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21371 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس 
- زن مرد 6 21372 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21373 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21374 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21375 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21376 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ايوانكي -توسعه پايدار آريا و موسسه غيرانتفاعي علوم 
- زن مرد 60 14508 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14509 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14510 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21377 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14511 معماري داخلي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14512 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14513 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اميركال بابل - موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
- زن مرد 6 21378 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 100 14514 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14515 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14516 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14517 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14518 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14519 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14520 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14521 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14522 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمانكاردان فني   14523 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد ودزيئژ -پذيرش با عنوان كارداني نقشه برداري  100 14524 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21379 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و 
- زن مرد 60 14525 مهندسي پزشكي با آزمون
- زن مرد 60 14526 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14527 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21380 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21381 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14528 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14529 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14530 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14531 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14532 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21382 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21383 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم
- زن مرد 60 14533 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14534 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14535 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14536 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
- زن مرد 60 14537 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14538 تكنولوژي آباداني روستاها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14539 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14540 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14541 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14542 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 گرايش نقشه برداريكاردان فني عمران   14543 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 14544 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 ميانه -موسسه غيرانتفاعي عين القضات 
- زن مرد  60 14545 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 100 14546 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14547 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14548 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي غزالي 
- زن مرد 60 14549 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14550 مهندسي كامپيوتر با آزمون
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 قزوين - موسسه غيرانتفاعي غزالي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14551 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21384 حسابداري آزمونبا 
- زن مرد 6 21385 مديريت بيمه با آزمون
- زن مرد 6 21386 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 100 14552 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14553 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد پذيرش با عنوان كارداني علمي كاربردي معماري 100 14554 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21387 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21388 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -كاشاني الدين جمشيد  موسسه غيرانتفاعي غياث
- زن مرد 60 14555 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14556 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14557 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14558 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 100 14559 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 14560 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 14561 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( شيراز –موسسه غيرانتفاعي فاطميه 
- زن - 6 21389 حسابداري با آزمون
- زن - 6 21390 روانشناسي با آزمون
- زن - 6 21391 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21392 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21393 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21394 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21395 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 
- زن مرد 60 14562 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14563 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14564 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14565 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14566 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14567 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني 
- زن مرد 60 14568 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14569 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14570 مهندسي پزشكي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 14571 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14572 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14573 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14574 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14575 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14576 صرفا با سوابق تحصيلي

 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز 
- زن مرد 60 14577 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-علمي  كارداني  14578 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21396 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21397 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21398 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس 
- زن مرد 6 21399 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 14579 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21400 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان 
- زن مرد 60 14580 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 6 21401 روانشناسي آزمون با
- زن مرد 60 هاي ريلي مهندسي خط و سازه  14581 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14582 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14583 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14584 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14585 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14586 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14587 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
- زن مرد 6 21402 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14588 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14589 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21403 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21404 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21405 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21406 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21407 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21408 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ياسوج -دانش موسسه غيرانتفاعي فروغ 
- زن مرد 6 21409 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21410 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21411 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 الريجان - موسسه غيرانتفاعي فرهمند 
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14590 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21412 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 الريجان -موسسه غيرانتفاعي فرهمند   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 6 21413 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21414 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان 
- زن مرد 59 14591 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 99 14592 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21415 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21416 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21417 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21418 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21419 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21420 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21421 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21422 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت 
- زن مرد 6 21423 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 بازرگانيمديريت   21424 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21425 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21426 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21427 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21428 كارداني حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 10 21429 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن و دانش 
- زن مرد 60 14593 علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14594 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14595 مهندسي كامپيوتر سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21430 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21431 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21432 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21433 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 صنعتيكارداني مديريت   21434 صرفا با سوابق تحصيلي

 سنندج -موسسه غيرانتفاعي فنّاوري آبيدر 
- زن مرد 60 14596 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14597 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14598 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14599 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
- زن - 6 21435 روانشناسي با آزمون
- زن - 60 14600 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 60 14601 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14602 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21436 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 6 21437 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21438 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 حسابداريكارداني   21439 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 10 21440 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كوچصفهان رشت - موسسه غيرانتفاعي قدر 
- زن مرد 14 21441 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 60 14603 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14604 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21442 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21443 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21444 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21445 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21446 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21447 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي

 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 
- زن مرد 60 14605 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14606 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21448 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21449 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21450 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21451 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 جهانگرديمديريت   21452 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21453 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21454 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي قشم
- زن مرد 60 14607 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كامپيوترمهندسي   14608 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14609 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21455 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21456 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 امور بانكيمديريت   21457 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21458 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس 
- زن مرد 60 14610 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 60 14611 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14612 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14613 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14614 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14615 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
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 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 100 14616 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14617 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-علمي كارداني   14618 صرفا با سوابق تحصيلي

 )قزوينمحل تحصيل واحد ( قزوين –موسسه غيرانتفاعي كار 
- زن مرد 60 14630 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14631 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14632 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 21470 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21471 مديريت دولتي با آزمون
- زن مرد 6 21472 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 60 14633 ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14634 مهندسي نساجي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 گرايش ايمني صنعتيكاردان فني صنايع   14635 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14636 كاردان فني مكانيك گرايش ماشين ابزار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14637 كاردان فني مكانيك گرايش نقشه كشي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14638 كارداني معماري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21473 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21474 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21475 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد خرمدره(قزوين  - موسسه غيرانتفاعي كار 
- زن مرد 60 صنايع مهندسي  14619 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14620 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14621 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14622 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14623 كاردان فني مكانيك گرايش ماشين ابزار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14624 كاردان فني مكانيك گرايش نقشه كشي صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21459 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21460 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21461 مديريت صنعتي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21462 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21463 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21464 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21465 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد رفسنجان(قزوين  - غيرانتفاعي كار  موسسه
- زن مرد 60 14625 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14626 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14627 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 گرايش كارهاي عمومي ساختمانكاردان فني عمران   14628 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14629 كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21466 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21467 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21468 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21469 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون 
- زن مرد 60 14639 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14640 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14641 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14642 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14643 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14644 كاردان فني برق گرايش قدرت صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد پذيرش با عنوان ايمني صنعتي و محيط كار 100 صنايع گرايش ايمني صنعتيكاردان فني   14645 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14646 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14647 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14648 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14649 صرفا با سوابق تحصيلي

 البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين 
- زن مرد 60 14650 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 6 21476 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21477 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21478 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 100 14651 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14652 سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14653 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21479 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش 
- زن مرد 60 14654 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 شيميمهندسي   14655 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14656 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14657 مهندسي نفت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21480 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21481 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - غيرانتفاعي كاويان موسسه 
- زن مرد 6 21482 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 10 21483 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21484 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21485 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21486 مديريت مالي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 10 21487 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21488 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21489 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14658 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14659 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14660 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21490 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21491 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي كرمان
- زن مرد 60 14661 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14662 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14663 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14664 مهندسي معدن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14665 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14666 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21492 اقتصاد كشاورزي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21493 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21494 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21495 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21496 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري 
- زن مرد 60 14667 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14668 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14669 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14670 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد تاسيسات تهيه و تبريد-عنوان مكانيكپذيرش با  100 14671 كاردان فني مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك 

- زن مرد 60 14672 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14673 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14674 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي شهرسازي -كارداني علمي   14675 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14676 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي

 كردكوي - موسسه غيرانتفاعي كميل 
- زن مرد 60 14677 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14678 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21497 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي كوثر 
- زن مرد 60 14679 مهندسي برق با آزمون
- زن مرد 60 14680 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14681 مهندسي معماري آزمونبا 
- زن مرد 60 14682 مهندسي مكانيك با آزمون
- زن مرد 6 21498 حسابداري با آزمون
- زن مرد 100 14683 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات -كارداني علمي   14684 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14685 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21499 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار 
- زن مرد 6 21500 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14686 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14687 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14688 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14689 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14690 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21501 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21502 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21503 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش 
- زن مرد 6 21504 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14691 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14692 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21505 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21506 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21507 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21508 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 
- زن مرد 60 14693 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21509 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21510 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21511 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 6 21512 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21513 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21514 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي گنجنامه 
- زن مرد 6 21515 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21516 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14694 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21517 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21518 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21519 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21520 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21521 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21522 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14695 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14696 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 فني برق گرايش الكترونيككاردان   14697 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14698 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14699 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21523 علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با 

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني 
- زن مرد 60 14700 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14701 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14702 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14703 مهندسي كامپيوتر سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14704 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14705 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14706 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد ودزيئژ -پذيرش با عنوان كارداني نقشه برداري  100 14707 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14708 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21524 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21525 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21526 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم 
- زن مرد 60 14709 علوم مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 14710 علوم و مهندسي آب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14711 مهندسي برق سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 60 14712 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14713 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14714 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14715 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 مديريت پروژهمهندسي   14716 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14717 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم   14718 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14719 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14720 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14721 كاردان فني عمران گرايش آب و فاضالب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21527 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان 
- زن مرد 60 14722 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14723 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14724 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14725 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21528 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر - غيرانتفاعي مارليك موسسه 
- زن مرد 6 21529 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 14726 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14727 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14728 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14729 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21530 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21531 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 رويان نور - موسسه غيرانتفاعي مازيار 
- زن مرد 60 14730 معماري داخلي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14731 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14732 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14733 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14734 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14735 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14736 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 14737 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21532 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21533 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان 
- زن مرد مجازيدوره  120 14738 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - اي  موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه
- زن مرد دوره مجازي 120 14739 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
- زن مرد دوره مجازي 12 21534 حسابداري با آزمون
- زن مرد دوره مجازي 120 14740 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 12 21535 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 12 21536 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 12 21537 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 
- زن مرد دوره مجازي 12 21538 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج 
- زن مرد 60 14741 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14742 مهندسي كامپيوتر با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 14743 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14744 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21539 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 
- زن مرد 60 14745 معماري داخلي آزمونبا 
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  تهران - موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس   ادامه
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14746 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14747 مهندسي صنايع با آزمون
- زن مرد 60 14748 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14749 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14750 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي

 آباد پارس -موسسه غيرانتفاعي مغان 
- زن مرد 60 14751 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14752 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 14753 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14754 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 14755 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21540 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر 
- زن مرد 6 21541 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21542 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي 
- زن مرد 60 14756 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14757 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21543 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21544 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21545 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بندرانزلي -  موسسه غيرانتفاعي موج
- زن مرد 100 14758 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا 
- زن مرد 60 14759 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14760 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14761 مهندسي كامپيوتر با آزمون
- زن مرد 60 14762 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21546 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21547 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 100 14763 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21548 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي 
- زن مرد 6 21549 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21550 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 6 21551 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21552 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21553 كارداني حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 21554 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21555 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان - موسسه غيرانتفاعي مهد علم 
- زن مرد 6 21556 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21557 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21558 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21559 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر 
- زن مرد 60 14764 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21560 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21561 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21562 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21563 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21564 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21565 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21566 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 
- زن مرد 60 14765 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14766 مهندسي صنايع تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 60 14767 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 14768 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14769 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14770 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 ها گرايش ارتباط دادهكاربردي مخابرات  -كارداني علمي   14771 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14772 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21567 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21568 علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 10 21569 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21570 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر آوران 
- زن مرد  60 14773 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14774 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14775 مهندسي نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14776 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14777 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14778 صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي
- زن مرد 60 14779 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14780 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21571 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21572 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21573 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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 موسسه غيرانتفاعي مهر اراك

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14781 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14782 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14783 كاردان فني برق گرايش الكترونيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14784 كارداني آمار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات -كارداني علمي   14785 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14786 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14787 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21574 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 آبادان - موسسه غيرانتفاعي مهر اروند 
- زن مرد 60 14788 مهندسي نفت با آزمون
- زن مرد 60 14789 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14790 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14791 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21575 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان 
- زن مرد 60 14792 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21576 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21577 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق 
- زن مرد 60 14793 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14794 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14795 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14796 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 
- زن مرد 60 14797 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14798 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14799 مهندسي عمران تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 100 14800 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14801 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14802 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد 
- زن مرد 60 14803 مهندسي شهرسازي با آزمون
- زن مرد 60 14804 مهندسي معماري با آزمون

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 
- زن مرد 60 14805 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 6 21578 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 100 14806 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21579 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21580 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21581 مديريت امور گمركي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21582 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21583 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21584 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21585 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21586 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد 
- زن مرد 100 14807 كاردان فني صنايع گرايش ايمني صنعتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 100 14808 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21587 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21588 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان 
- زن مرد 60 14809 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14810 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14811 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 80 14812 كارداني معماري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21589 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21590 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21591 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21592 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - ) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
- زن مرد 60 14813 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 60 14814 مهندسي معماري با آزمون
- زن مرد 60 14815 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14816 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14817 كارداني معماري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21593 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21594 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 آباد موسسه غيرانتفاعي نجف
- زن مرد  60 14818 رياضيات و كاربردها صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 هاي ريلي مهندسي خط و سازه  14819 سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14820 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14821 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14822 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14823 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 100 14824 كاردان فني عمران گرايش آب و فاضالب صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 هاي بتني گرايش ساختمانكاردان فني عمران   14825 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14826 كاردان فني عمران گرايش سد و شبكه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14827 كارداني معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21595 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21596 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 14828 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي نژند 
- زن مرد  14 21597 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 10 21598 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
 اصفهان -جهان موسسه غيرانتفاعي نقش 

- زن مرد 60 14829 مهندسي عمران با آزمون
- زن مرد 14 21599 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 60 14830 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14831 مهندسي شيمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14832 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14833 مهندسي مواد و متالورژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي   14834 صرفا با سوابق تحصيلي

 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين 
- زن مرد 6 21600 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 14 21601 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21602 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 كوهدشت لرستان -موسسه غيرانتفاعي نوآوران 
- زن مرد 6 21603 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21604 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21605 روانشناسي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 6 21606 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21607 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21608 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21609 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 بيمهكارداني امور   21610 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21611 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 8 21612 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ميمه - موسسه غيرانتفاعي نور دانش 
- زن مرد 14 21613 شيمي كاربردي با آزمون

 شهركرد -هدايت موسسه غيرانتفاعي نور 
- زن مرد 60 14835 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14836 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21614 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21615 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21616 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21617 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين 
- زن مرد 60 14837 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21618 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21619 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21620 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21621 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تاكستان - موسسه غيرانتفاعي نيكان 
- زن مرد 6 21622 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 بازرگانيمديريت   21623 با آزمون
- زن مرد 6 21624 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21625 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
- زن مرد 60 14838 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14839 مهندسي معماري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 6 21626 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21627 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21628 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت 
- زن مرد 60 14840 مهندسي برق سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 60 14841 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14842 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14843 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14844 مهندسي مكانيك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 فني برق گرايش قدرتكاردان   14845 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14846 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14847 صرفا با سوابق تحصيلي

 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
- زن مرد 100 14848 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14849 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14850 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14851 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21629 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21630 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21631 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21632 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21633 كارداني مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -غيرانتفاعي هدف موسسه 
- زن مرد 60 14852 مهندسي انرژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14853 مهندسي برق صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14854 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14855 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 14856 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21634 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  60 14857 مهندسي پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 60 14858 مهندسي صنايع صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14859 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14860 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14861 مهندسي مديريت پروژه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14862 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14863 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت 
- زن مرد 14 21635 حسابداري با آزمون
- زن مرد 6 21636 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 6 21637 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21638 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21639 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21640 مديريت كسب و كارهاي كوچك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21641 مديريت مالي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 10 21642 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21643 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21644 كارداني امور مالي و مالياتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21645 كارداني حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 10 21646 كارداني مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -موسسه غيرانتفاعي هگمتانه 
- زن مرد 60 14864 مهندسي شهرسازي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي شهرسازي -كارداني علمي   14865 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر 
- زن مرد 60 14866 مهندسي معماري با آزمون

 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا 
- زن مرد 60 14867 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14868 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 10 21647 كارداني مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق 

 بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين 
- زن مرد 60 14869 مهندسي عمران صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14870 مهندسي كامپيوتر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14871 مهندسي معماري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 14872 مهندسي نقشه برداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 100 14873 كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 14874 كاردان فني عمران گرايش نقشه برداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي   14875 تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 6 21648 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 6 21649 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

  
  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر

  :خيلي مهم اتتذكر
اين فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 .دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«كز براي هاي متمر و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كد رشته - 2
مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه   10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

هـا، پـذيرش بـراي     جو در دانشـگاه و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانش 29/1/95ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ مپنج
هـاي   لذا پذيرش در تعـدادي از كدرشـته محـل   . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 70حدود 

پـذيرش در كليـه   . يردپـذ  صـورت مـي  ) معـدل كتبـي ديـپلم   (نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  دانشگاه پيام
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشته

التحصـيلي   در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي ن كدرشتهدانشجوياني كه در اي

  

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 14901 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14902 علوم كامپيوتر
30 صرفا با سوابق تحصيلي 14903 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14904 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14905 مهندسي كامپيوتر
40 مديريت پروژهمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 14906 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18151 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18152 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18153 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18154 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18155 مديريت دولتي

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 با آزمون 14907 مهندسي شهرسازي
50 با آزمون 14908 مهندسي معماري
6 با آزمون 18156 اقتصاد كشاورزي
5 با آزمون 18157 حسابداري
5 با آزمون 18158 روانشناسي

10 با آزمون 18159 شيمي كاربردي

 مركز تبريز - پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

با آزمون 18160 علوم اقتصادي 5
با آزمون 18161 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 18162 مديريت دولتي 5
با آزمون 18163 مديريت صنعتي 5

تحصيلي صرفا با سوابق 14909 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14910 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14911 علوم كامپيوتر 40

صرفا با سوابق تحصيلي 14912 فيزيك 100
صرفا با سوابق تحصيلي 14913 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14914 مهندسي پليمر 80
با سوابق تحصيليصرفا  14915 مهندسي خودرو 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14916 مهندسي راه آهن 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14917 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14918 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14919 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14920 مهندسي كامپيوتر 40
مديريت پروژهمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 14921 
صرفا با سوابق تحصيلي 14922 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
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 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 14923 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14924 مهندسي مواد و متالورژي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18164 علم اطالعات و دانش شناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18165 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18166 مديريت بازرگاني

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 و كاربردهارياضيات  صرفا با سوابق تحصيلي 14925 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14926 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 14927 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18167 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18168 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 18169 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18170 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18171 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18172 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18173 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18174 مديريت صنعتي

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
5 با آزمون 18175 حسابداري

40 صرفا با سوابق تحصيلي 14928 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14929 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14930 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14931 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14932 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18176 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18177 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18178 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18179 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18180 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18181 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18182 مديريت صنعتي

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14933 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14934 فيزيك
40 تحصيلي صرفا با سوابق 14935 مهندسي صنايع
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18183 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18184 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18185 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18186 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18187 علوم ورزشي
5 تحصيليصرفا با سوابق  18188 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18189 مديريت دولتي

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14936 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14937 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14938 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18190 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18191 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18192 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18193 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18194 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18195 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18196 مديريت صنعتي

 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14939 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14940 رياضيات و كاربردها

100 صرفا با سوابق تحصيلي 14941 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14942 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18197 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18198 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18199 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18200 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18201 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18202 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18203 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18204 مديريت صنعتي

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14943 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14944 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14945 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14946 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18205 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18206 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18207 مديريت دولتي

 واحد اسكو -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14947 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14948 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14949 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14950 مهندسي مديريت پروژه
50 تحصيليصرفا با سوابق  14951 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18208 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18209 علوم اقتصادي

 واحد اسكو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 18210 مديريت بازرگاني 5
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18211 
صرفا با سوابق تحصيلي 18212 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18213 مديريت صنعتي 5

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14952 رياضيات و كاربردها 40
سوابق تحصيليصرفا با  14953 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14954 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18214 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18215 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18216 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18217 مديريت بازرگاني 5
با سوابق تحصيلي صرفا 18218 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18219 مديريت صنعتي 5

 واحد ايلخچي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14955 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14956 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18220 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18221 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18222 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18223 مديريت صنعتي 5

 آباد واحد بستان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14957 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14958 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14959 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14960 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18224 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18225 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18226 مديريت بازرگاني 5
دولتيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18227 

 واحد بناب مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14961 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14962 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18228 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  18229 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18230 مديريت دولتي 5

 واحد بنيس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14963 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14964 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14965 فيزيك 40
كامپيوترمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 14966 
صرفا با سوابق تحصيلي 18231 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18232 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18233 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18234 مديريت دولتي 5

 تركمنچايواحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18235 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18236 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18237 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18238 مديريت صنعتي 5

 واحد جلفا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
با سوابق تحصيلي صرفا 14967 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14968 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18239 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18240 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18241 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18242 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18243 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18244 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18245 مديريت صنعتي 5

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14969 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18246 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18247 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18248 مديريت صنعتي 5

 واحد زنوز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14970 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14971 مهندسي كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  18249 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18250 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18251 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18252 مديريت صنعتي 5

 واحد سراب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14972 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14973 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18253 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18254 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18255 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18256 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18257 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18258 مديريت صنعتي 5
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 واحد شربيان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 14974 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18259 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18260 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18261 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18262 مديريت بازرگاني

 واحد عجب شير -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14975 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 14976 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14977 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14978 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14979 مهندسي مديريت پروژه
25 صرفا با سوابق تحصيلي 14980 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18263 اقتصاد كشاورزي
5 تحصيليصرفا با سوابق  18264 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18265 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18266 مديريت صنعتي

 واحد قره اغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14981 مهندسي كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 14982 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18267 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18268 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18269 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18270 مديريت جهانگردي

 واحد كليبر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 با سوابق تحصيليصرفا  14983 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 14984 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14985 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18271 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18272 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18273 علوم اقتصادي
5 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 18274 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18275 مديريت دولتي

 واحد گوگان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14986 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14987 علوم كامپيوتر
40 با سوابق تحصيليصرفا  14988 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14989 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18276 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18277 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18278 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18279 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18280 مديريت دولتي

 واحد ملكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14990 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14991 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14992 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18281 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18282 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18283 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18284 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18285 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18286 مديريت صنعتي

 واحد ممقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14993 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18287 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18288 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18289 مديريت بازرگاني

 واحد ورزقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 14994 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18290 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18291 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18292 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18293 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18294 مديريت صنعتي

 واحد هادي شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14995 رياضيات و كاربردها
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18295 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18296 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18297 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18298 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18299 مديريت صنعتي

 واحد هريس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14996 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 14997 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18300 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18301 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18302 مديريت بازرگاني

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 با آزمون 14998 مهندسي شهرسازي
50 با آزمون 14999 مهندسي معماري
5 با آزمون 18303 حسابداري

 مركز اروميه -ي برغدانشگاه پيام نور استان آذربايجان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

با آزمون 18304 روانشناسي 5
با آزمون 18305 شيمي كاربردي 10
با آزمون 18306 علوم اقتصادي 5
با آزمون 18307 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18308 مديريت دولتي 5
با آزمون 18309 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15000 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15001 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15002 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15003 فيزيك 90
صرفا با سوابق تحصيلي 15004 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15005 مهندسي پليمر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15006 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15007 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15008 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15009 مهندسي كامپيوتر 80
سوابق تحصيليصرفا با  15010 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15011 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15012 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15013 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18310 اقتصاد كشاورزي 6
تحصيليصرفا با سوابق  18311 علم اطالعات و دانش شناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18312 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18313 مديريت جهانگردي 5

 )قوشچي تحصيل محل(مركزاروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
با آزمون 18314 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18315 علوم اقتصادي 5

 مركز بوكان - آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 
با آزمون 18316 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15014 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15015 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15016 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 18317 روانشناسي 5
با سوابق تحصيلي صرفا 18318 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18319 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18320 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18321 مديريت دولتي 5

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 18322 حسابداري 5

با آزمون 18323 روانشناسي 10
با آزمون 18324 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18325 مديريت دولتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15017 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15018 مهندسي صنايع 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15019 مهندسي كامپيوتر 100
صرفا با سوابق تحصيلي 15020 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18326 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18327 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18328 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18329 علوم ورزشي 5

 مركز شاهين دژ - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15021 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18330 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18331 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18332 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18333 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18334 مديريت صنعتي 5

 )كشاورز تحصيل محل(دژ مركزشاهين -غربي آذربايجان نوراستان دانشگاه پيام
صرفا با سوابق تحصيلي 18335 حسابداري 5

 مركز ماكو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15022 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15023 مهندسي كامپيوتر 40
با سوابق تحصيلي صرفا 18336 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18337 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18338 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18339 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18340 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18341 مديريت جهانگردي 5
با سوابق تحصيليصرفا  18342 مديريت دولتي 5

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 18343 حسابداري 5

با آزمون 18344 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15024 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15025 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15026 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15027 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15028 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18345 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 18346 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18347 علم اطالعات و دانش شناسي 5
اقتصاديعلوم  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18348 
صرفا با سوابق تحصيلي 18349 علوم ورزشي 5
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 فصل دوم  85 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 مهابادمركز  -ي برغدانشگاه پيام نور استان آذربايجان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 18350 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18351 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18352 مديريت صنعتي

 )تپه گوك تحصيل محل(مركزمهاباد  -آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15029 مهندسي صنايع
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18353 مديريت دولتي

 مركز مياندواب - غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
5 با آزمون 18354 حسابداري

25 صرفا با سوابق تحصيلي 15030 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15031 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15032 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15033 مهندسي كامپيوتر
50 سوابق تحصيليصرفا با  15034 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18355 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18356 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 18357 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18358 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18359 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18360 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18361 مديريت دولتي

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15035 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15036 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15037 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15038 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15039 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15040 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18362 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18363 روانشناسي

10 تحصيليصرفا با سوابق  18364 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18365 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18366 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18367 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18368 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18369 مديريت صنعتي

 واحد اشنويه - آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15041 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15042 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15043 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18370 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18371 حسابداري

 واحد پلدشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15044 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18372 حسابداري

 واحد پيرانشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18373 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18374 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18375 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18376 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18377 مديريت جهانگردي

 واحد تكاب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15045 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15046 علوم و مهندسي آب
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18378 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18379 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 18380 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18381 مديريت بازرگاني
5 تحصيليصرفا با سوابق  18382 مديريت دولتي

 واحد سردشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15047 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15048 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18383 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18384 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18385 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18386 مديريت دولتي

 واحد سلماس - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15049 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15050 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15051 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15052 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18387 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18388 مديريت صنعتي

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18389 حسابداري
5 تحصيليصرفا با سوابق  18390 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18391 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18392 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18393 مديريت دولتي

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15053 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18394 حسابداري

 واحد فيرورق -ي برغدانشگاه پيام نور استان آذربايجان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 18395 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18396 مديريت جهانگردي 5

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15054 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18397 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18398 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18399 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18400 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18401 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18402 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18403 مديريت صنعتي 5

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
با آزمون 15055 مهندسي برق 40
با آزمون 15056 مهندسي مكانيك 40
با آزمون 18404 حسابداري 5
با آزمون 18405 روانشناسي 5
با آزمون 18406 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18407 مديريت دولتي 5
با آزمون 18408 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15057 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15058 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15059 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15060 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15061 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15062 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15063 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15064 مهندسي عمران 40
تحصيليصرفا با سوابق  15065 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15066 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15067 مهندسي مواد و متالورژي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18409 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18410 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18411 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18412 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18413 مديريت جهانگردي 5

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15068 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15069 علوم كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  15070 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15071 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18414 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18415 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18416 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18417 علوم ورزشي 5
سوابق تحصيلي صرفا با 18418 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18419 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18420 مديريت دولتي 5

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15072 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15073 علوم كامپيوتر 40
كامپيوترمهندسي  80 صرفا با سوابق تحصيلي 15074 
صرفا با سوابق تحصيلي 18421 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18422 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18423 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18424 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18425 مديريت بازرگاني 5
دولتيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18426 
صرفا با سوابق تحصيلي 18427 مديريت صنعتي 5

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15075 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15076 علوم كامپيوتر 40
تحصيليصرفا با سوابق  18428 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18429 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18430 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18431 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18432 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18433 مديريت بازرگاني 5
تحصيليصرفا با سوابق  18434 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18435 مديريت دولتي 5

 )رضي(واحد ارشق  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 18436 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18437 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18438 مديريت بازرگاني 5
سوابق تحصيليصرفا با  18439 مديريت دولتي 5

 واحد بيله سوار -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 18440 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18441 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18442 مديريت بازرگاني 5

 بادآ واحد پارس -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
كاربردهارياضيات و  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15077 
صرفا با سوابق تحصيلي 15078 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18443 اقتصاد كشاورزي 6
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 بادآ واحد پارس -اردبيل دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 سوابق تحصيليصرفا با  18444 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18445 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18446 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18447 مديريت بازرگاني

 واحد تازه كندانگوت -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18448 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18449 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18450 مديريت صنعتي

 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18451 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18452 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18453 مديريت جهانگردي

 واحد گيوي -استان اردبيل دانشگاه پيام نور 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15079 رياضيات و كاربردها
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18454 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18455 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18456 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18457 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18458 مديريت دولتي

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18459 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18460 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18461 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18462 مديريت دولتي

 واحد نير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18463 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18464 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18465 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18466 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18467 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18468 مديريت دولتي

 واحد هير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18469 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18470 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18471 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18472 مديريت دولتي

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18473 حسابداري
5 با آزمون 18474 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18475 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15080 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15081 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15082 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18476 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18477 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18478 مديريت صنعتي

 مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15083 رياضيات و كاربردها
40 كامپيوترعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي 15084 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15085 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15086 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15087 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18479 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18480 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18481 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18482 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18483 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18484 مديريت صنعتي

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 با آزمون 15088 مهندسي شهرسازي
5 با آزمون 18485 حسابداري
5 با آزمون 18486 روانشناسي

10 با آزمون 18487 شيمي كاربردي
5 با آزمون 18488 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18489 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 18490 مديريت دولتي
5 با آزمون 18491 مديريت صنعتي

40 سوابق تحصيليصرفا با  15089 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15090 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15091 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15092 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15093 مهندسي برق

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15094 مهندسي پزشكي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15095 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15096 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15097 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15098 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15099 مهندسي مديريت پروژه
25 سوابق تحصيليصرفا با  15100 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15101 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15102 مهندسي مواد و متالورژي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15103 مهندسي هوافضا

 مركز اصفهان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 18492 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18493 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18494 علوم اقتصادي 5

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18495 روانشناسي 5

تحصيليصرفا با سوابق  15104 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15105 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15106 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15107 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15108 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15109 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15110 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15111 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15112 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18496 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18497 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18498 شيمي كاربردي 12
صرفا با سوابق تحصيلي 18499 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18500 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18501 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18502 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18503 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18504 مديريت صنعتي 5

 مركز خوانسار -پيام نور استان اصفهان دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15113 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15114 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15115 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15116 فيزيك 40
تحصيليصرفا با سوابق  15117 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15118 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18505 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18506 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18507 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18508 مديريت جهانگردي 5
سوابق تحصيليصرفا با  18509 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18510 مديريت صنعتي 5

 آباد مركز دولت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18511 حسابداري 5

با آزمون 18512 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15119 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15120 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15121 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15122 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15123 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15124 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15125 مهندسي معماري 50
تحصيليصرفا با سوابق  18513 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18514 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18515 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18516 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18517 مديريت صنعتي 5

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آزمونبا  18518 حسابداري 5
با آزمون 18519 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15126 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15127 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15128 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15129 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15130 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15131 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15132 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15133 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15134 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15135 مهندسي مواد و متالورژي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18520 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18521 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18522 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18523 مديريت دولتي 5

 مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15136 مهندسي كامپيوتر 80
كشاورزياقتصاد  6 صرفا با سوابق تحصيلي 18524 
صرفا با سوابق تحصيلي 18525 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18526 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18527 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18528 علوم اقتصادي 5

 شهر مركز شاهين -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18529 حسابداري 5

با آزمون 18530 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15137 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15138 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15139 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15140 مهندسي كامپيوتر 80
اقتصادي علوم 5 صرفا با سوابق تحصيلي 18531 
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 مركز شاهين شهر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 18532 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18533 مديريت جهانگردي
5 با سوابق تحصيلي صرفا 18534 مديريت صنعتي

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18535 حسابداري
5 با آزمون 18536 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15141 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15142 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18537 اقتصاد كشاورزي
5 اطالعات و دانش شناسيعلم  صرفا با سوابق تحصيلي 18538 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18539 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18540 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18541 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18542 مديريت جهانگردي
5 سوابق تحصيليصرفا با  18543 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18544 مديريت صنعتي

 مركز فريدون شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15143 علوم كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18545 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18546 حسابداري
5 با سوابق تحصيلي صرفا 18547 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18548 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18549 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18550 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18551 مديريت صنعتي

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 آزمونبا  18552 حسابداري
5 با آزمون 18553 روانشناسي
5 با آزمون 18554 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15144 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15145 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15146 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15147 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15148 مهندسي صنايع

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15149 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15150 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15151 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18555 علم اطالعات و دانش شناسي
5 جهانگرديمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 18556 

 مركز كوهپايه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15152 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15153 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15154 مهندسي كامپيوتر
5 تحصيليصرفا با سوابق  18557 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18558 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18559 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18560 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18561 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18562 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18563 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18564 مديريت صنعتي

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15155 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15156 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15157 فيزيك
40 صنايع مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي 15158 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15159 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18565 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18566 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18567 روانشناسي
5 تحصيليصرفا با سوابق  18568 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18569 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18570 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18571 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18572 مديريت صنعتي

 مركز نايين -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 تحصيليصرفا با سوابق  15160 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15161 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15162 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18573 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18574 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18575 علوم اقتصادي
5 سوابق تحصيلي صرفا با 18576 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18577 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18578 مديريت صنعتي

 بادآ مركز نجف -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18579 حسابداري

10 با آزمون 18580 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15163 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15164 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15165 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15166 فيزيك

 بادآ مركز نجف -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

با سوابق تحصيلي صرفا 15167 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15168 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15169 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18581 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18582 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18583 مديريت بازرگاني 5
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18584 
صرفا با سوابق تحصيلي 18585 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18586 مديريت صنعتي 5

 مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15170 فيزيك 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15171 مهندسي صنايع 40
كامپيوترمهندسي  80 صرفا با سوابق تحصيلي 15172 
صرفا با سوابق تحصيلي 18587 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18588 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18589 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18590 علم اطالعات و دانش شناسي 5
تحصيليصرفا با سوابق  18591 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18592 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18593 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18594 مديريت صنعتي 5

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15173 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15174 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15175 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18595 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18596 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18597 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18598 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18599 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18600 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18601 مديريت صنعتي 5

 واحد باغ بهادران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15176 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15177 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18602 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18603 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18604 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18605 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18606 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18607 مديريت صنعتي 5

 واحد برزك -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18608 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18609 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18610 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18611 مديريت دولتي 5
تحصيليصرفا با سوابق  18612 مديريت صنعتي 5

 واحد بوئين و مياندشت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15178 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15179 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18613 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18614 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18615 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18616 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18617 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18618 مديريت صنعتي 5

 واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18619 روانشناسي 5
با سوابق تحصيليصرفا  18620 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18621 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18622 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18623 مديريت صنعتي 5

 واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15180 علوم و مهندسي آب 25

 واحد جرقويه عليا -پيام نور استان اصفهان دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 18624 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18625 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18626 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18627 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18628 مديريت صنعتي 5

 واحد چادگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18629 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18630 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18631 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18632 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18633 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18634 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18635 مديريت صنعتي 5

 واحد خميني شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18636 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15181 مهندسي كامپيوتر 40
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 خميني شهرواحد  -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 18637 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18638 مديريت جهانگردي

 واحد خور -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18639 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  18640 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18641 مديريت بازرگاني

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18642 حسابداري
5 با آزمون 18643 روانشناسي
5 با آزمون 18644 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18645 مديريت دولتي

40 سوابق تحصيلي صرفا با 15182 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15183 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15184 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18646 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18647 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18648 مديريت صنعتي

 واحد داران -استان اصفهان دانشگاه پيام نور 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15185 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18649 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18650 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18651 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18652 علوم اقتصادي
5 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 18653 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18654 مديريت دولتي

 واحد دهاقان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15186 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15187 علوم و مهندسي آب
80 تحصيليصرفا با سوابق  15188 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18655 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18656 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18657 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18658 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18659 مديريت صنعتي

 واحد دهق - دانشگاه پيام نور استان اصفهان
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15189 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15190 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18660 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18661 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18662 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18663 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18664 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18665 مديريت صنعتي

 واحد زاينده رود -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18666 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18667 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  18668 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18669 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18670 مديريت صنعتي

 واحد زواره -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18671 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18672 روانشناسي
5 سوابق تحصيليصرفا با  18673 مديريت بازرگاني

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15191 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18674 مديريت صنعتي

 واحد فالورجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18675 حسابداري

40 سوابق تحصيليصرفا با  15192 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18676 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18677 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18678 مديريت صنعتي

 واحد فوالد شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
5 با آزمون 18679 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  18680 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18681 مديريت صنعتي

 واحد قمصر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18682 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18683 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18684 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18685 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18686 مديريت صنعتي

 واحد قهدريجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
10 با آزمون 18687 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18688 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18689 مديريت دولتي
5 با سوابق تحصيليصرفا  18690 مديريت صنعتي

 واحد گز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
10 با آزمون 18691 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18692 مديريت جهانگردي

 گزواحد  -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

سوابق تحصيليصرفا با  18693 مديريت دولتي 5
 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

با آزمون 18694 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 15193 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15194 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15195 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15196 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18695 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18696 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18697 مديريت صنعتي 5

 آباد واحد نوش -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18698 روانشناسي 10

 واحد ورزنه -نور استان اصفهان دانشگاه پيام 
صرفا با سوابق تحصيلي 15197 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15198 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18699 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18700 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18701 مديريت بازرگاني 5
دولتي مديريت 5 صرفا با سوابق تحصيلي 18702 
صرفا با سوابق تحصيلي 18703 مديريت صنعتي 5

 واحد هرند -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15199 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18704 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18705 روانشناسي 5
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18706 
صرفا با سوابق تحصيلي 18707 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18708 مديريت دولتي 5

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
با آزمون 15200 مهندسي شهرسازي 40
با آزمون 18709 اقتصاد كشاورزي 6
آزمونبا  18710 حسابداري 5

با آزمون 18711 روانشناسي 10
با آزمون 18712 شيمي كاربردي 10
با آزمون 18713 علوم اقتصادي 4
با آزمون 18714 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18715 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 18716 مديريت دولتي 5
با آزمون 18717 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15201 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15202 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15203 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15204 علوم و مهندسي آب 25

صرفا با سوابق تحصيلي 15205 فيزيك 100
صرفا با سوابق تحصيلي 15206 مهندسي برق 40
پزشكيمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15207 
صرفا با سوابق تحصيلي 15208 مهندسي پليمر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15209 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15210 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15211 مهندسي كامپيوتر 80
تحصيليصرفا با سوابق  15212 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15213 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15214 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15215 مهندسي هوافضا 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18718 علوم ورزشي 10

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
با آزمون 18719 حسابداري 5
با آزمون 18720 روانشناسي 5
با آزمون 18721 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18722 مديريت دولتي 5
با آزمون 18723 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15216 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15217 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15218 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15219 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18724 اقتصاد كشاورزي 6

 واحد طالقان - دانشگاه پيام نور استان البرز 
صرفا با سوابق تحصيلي 15220 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15221 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18725 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18726 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18727 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18728 مديريت دولتي 5

 واحد گرمدره - دانشگاه پيام نور استان البرز 
با آزمون 18729 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18730 مديريت دولتي 5
با آزمون 18731 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15222 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15223 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15224 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15225 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18732 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18733 حسابداري 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  89 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 با آزمون 18734 حسابداري
5 با آزمون 18735 روانشناسي
5 آزمونبا  18736 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18737 مديريت دولتي
5 با آزمون 18738 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15226 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15227 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15228 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15229 مهندسي صنايع
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15230 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18739 اقتصاد كشاورزي

 واحد نظرآباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
5 با آزمون 18740 روانشناسي
5 با آزمون 18741 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18742 مديريت صنعتي

40 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15231 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18743 حسابداري

 واحد هشتگرد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
5 با آزمون 18744 حسابداري
5 با آزمون 18745 روانشناسي
5 با آزمون 18746 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18747 مديريت دولتي
5 با آزمون 18748 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15232 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15233 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15234 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15235 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15236 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15237 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15238 مهندسي معماري

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
5 با آزمون 18749 حسابداري

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15239 آمار و كاربردها
40 تحصيليصرفا با سوابق  15240 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15241 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15242 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15243 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15244 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15245 مهندسي عمران

100 با سوابق تحصيليصرفا  15246 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15247 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15248 مهندسي معماري
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15249 مهندسي مكانيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18750 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18751 روانشناسي
10 كاربرديشيمي  صرفا با سوابق تحصيلي 18752 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18753 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18754 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18755 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18756 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18757 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18758 مديريت صنعتي

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15250 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15251 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18759 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  18760 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18761 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18762 مديريت بازرگاني

 )آباد محل تحصيل زرين(مركز دهلران  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18763 مديريت دولتي

 واحد آبدانان - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18764 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18765 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18766 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18767 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18768 مديريت صنعتي

 واحد اركواز - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18769 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18770 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18771 مديريت دولتي

 واحد ايوان - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18772 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18773 مديريت بازرگاني
5 دولتي مديريت صرفا با سوابق تحصيلي 18774 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18775 مديريت صنعتي

 واحد دره شهر - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18776 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18777 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18778 شيمي كاربردي
5 اقتصادي علوم صرفا با سوابق تحصيلي 18779 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18780 مديريت بازرگاني

 واحد دره شهر - ايالمدانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 18781 مديريت جهانگردي 5
سوابق تحصيلي صرفا با 18782 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18783 مديريت صنعتي 5

 واحد سرابله - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18784 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18785 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18786 علوم اقتصادي 5
تحصيليصرفا با سوابق  18787 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18788 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18789 مديريت دولتي 5

 )محل تحصيل هليالن(واحد سرابله  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18790 حسابداري 5

 واحد مهران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18791 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18792 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18793 مديريت دولتي 5

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15252 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15253 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15254 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15255 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18794 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18795 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18796 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18797 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18798 مديريت صنعتي 5

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15256 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18799 حسابداري 5

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
با آزمون 18800 حسابداري 5
با آزمون 18801 روانشناسي 5
با آزمون 18802 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15257 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15258 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15259 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15260 فيزيك 90
صرفا با سوابق تحصيلي 15261 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15262 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15263 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15264 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15265 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15266 مهندسي كامپيوتر 90
صرفا با سوابق تحصيلي 15267 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15268 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15269 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15270 مهندسي مواد و متالورژي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15271 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15272 مهندسي نقشه برداري 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18803 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 18804 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18805 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18806 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18807 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18808 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18809 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18810 مديريت صنعتي 5

 المللي عسلويه مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15273 مهندسي برق 40
با سوابق تحصيليصرفا  15274 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15275 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15276 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15277 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15278 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18811 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18812 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18813 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18814 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18815 مديريت صنعتي 5

 واحد اهرم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15279 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18816 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18817 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18818 مديريت جهانگردي 5

 واحد بندر دير -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15280 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15281 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18819 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18820 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18821 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18822 مديريت صنعتي 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  90 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

80 صرفا با سوابق تحصيلي 15282 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18823 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18824 مديريت دولتي

 واحد بندر كنگان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15283 مهندسي صنايع
80 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15284 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15285 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18825 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18826 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18827 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18828 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18829 مديريت صنعتي

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15286 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15287 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18830 اقتصاد كشاورزي
5 تحصيليصرفا با سوابق  18831 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18832 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18833 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18834 مديريت دولتي

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18835 حسابداري
5 تحصيلي صرفا با سوابق 18836 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18837 مديريت صنعتي

 واحد خورموج -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15288 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18838 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18839 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  18840 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18841 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18842 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18843 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18844 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18845 مديريت صنعتي

 واحد شبانكاره -بوشهر دانشگاه پيام نور استان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15289 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18846 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18847 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18848 مديريت بازرگاني

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
10 با آزمون 18849 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18850 علم اطالعات و دانش شناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18851 علوم ورزشي
 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 

50 با آزمون 15290 مهندسي معماري
6 با آزمون 18852 اقتصاد كشاورزي

10 با آزمون 18853 شيمي كاربردي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15291 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15292 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15293 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15294 علوم و مهندسي آب

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15295 فيزيك
40 سوابق تحصيلي صرفا با 15296 مهندسي شهرسازي
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15297 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

 تهران شمال - دانشگاه پيام نور استان تهران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15298 مهندسي برق

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15299 مهندسي پزشكي
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15300 مهندسي پليمر

100 راه آهن مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي 15301 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15302 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15303 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15304 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15305 مهندسي كامپيوتر
40 سوابق تحصيليصرفا با  15306 مهندسي مديريت پروژه
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15307 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15308 مهندسي مواد و متالورژي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15309 مهندسي نفت
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15310 مهندسي نقشه برداري

 تهران غرب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
5 با آزمون 18854 حسابداري
5 با آزمون 18855 علوم اقتصادي
5 با آزمون 18856 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18857 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 18858 مديريت دولتي
5 با آزمون 18859 مديريت صنعتي

 مركز پاكدشت - دانشگاه پيام نور استان تهران 
5 با آزمون 18860 حسابداري
5 با آزمون 18861 روانشناسي
5 با آزمون 18862 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15311 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15312 علوم كامپيوتر

 مركز پاكدشت -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 15313 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15314 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15315 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15316 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18863 اقتصاد كشاورزي 6
شناسيعلم اطالعات و دانش  5 صرفا با سوابق تحصيلي 18864 
صرفا با سوابق تحصيلي 18865 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18866 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18867 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18868 مديريت صنعتي 5

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18869 حسابداري 5

با آزمون 18870 روانشناسي 10
با آزمون 18871 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15317 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15318 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15319 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15320 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15321 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 18872 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 18873 علوم ورزشي 10
 آباد مركز حسن - دانشگاه پيام نور استان تهران 

با آزمون 18874 حسابداري 5
آزمونبا  18875 روانشناسي 10
با آزمون 18876 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18877 مديريت دولتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15322 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15323 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15324 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15325 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18878 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18879 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18880 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18881 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18882 مديريت صنعتي 5

 دماوندمركز  - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18883 حسابداري 5

با آزمون 18884 روانشناسي 10
با آزمون 18885 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18886 مديريت دولتي 5
با آزمون 18887 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15326 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15327 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15328 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15329 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15330 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15331 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15332 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15333 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18888 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 18889 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18890 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18891 مديريت جهانگردي 5

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18892 اقتصاد كشاورزي 6
با آزمون 18893 حسابداري 5
با آزمون 18894 روانشناسي 5

با آزمون 18895 شيمي كاربردي 10
با آزمون 18896 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18897 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 18898 مديريت دولتي 5
با آزمون 18899 مديريت صنعتي 5

و كاربردهاآمار  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15334 
صرفا با سوابق تحصيلي 15335 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15336 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15337 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15338 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15339 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18900 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18901 علوم ورزشي 10
 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 

با آزمون 18902 حسابداري 5
با آزمون 18903 روانشناسي 5
با آزمون 18904 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18905 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15340 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15341 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18906 اقتصاد كشاورزي 6

 واحد بهارستان رباط كريم - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18907 حسابداري 5
آزمون با 18908 روانشناسي 5

با آزمون 18909 شيمي كاربردي 10
با آزمون 18910 مديريت بازرگاني 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  91 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد بهارستان رباط كريم -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 با آزمون 18911 مديريت دولتي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 18912 علوم ورزشي

 واحد پيشوا - دانشگاه پيام نور استان تهران 
5 با آزمون 18913 حسابداري

10 با آزمون 18914 روانشناسي
5 با آزمون 18915 مديريت بازرگاني

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15342 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15343 فيزيك

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
5 با آزمون 18916 حسابداري
5 با آزمون 18917 روانشناسي
5 با آزمون 18918 علوم اقتصادي
5 با آزمون 18919 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18920 مديريت دولتي
5 با آزمون 18921 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15344 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15345 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15346 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15347 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15348 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15349 مهندسي عمران
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15350 مهندسي كامپيوتر
40 پروژهمهندسي مديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 15351 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18922 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18923 علوم ورزشي
 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 

5 با آزمون 18924 حسابداري
5 با آزمون 18925 روانشناسي
5 آزمونبا  18926 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 18927 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15352 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15353 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15354 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15355 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15356 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18928 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18929 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18930 مديريت صنعتي

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
6 با آزمون 18931 اقتصاد كشاورزي

10 آزمونبا  18932 روانشناسي
5 با آزمون 18933 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18934 مديريت دولتي
5 با آزمون 18935 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15357 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15358 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15359 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15360 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15361 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15362 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18936 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18937 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18938 علوم ورزشي
 واحد فيروزكوه - نور استان تهران دانشگاه پيام 

5 با آزمون 18939 حسابداري
10 با آزمون 18940 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15363 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15364 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18941 اقتصاد كشاورزي
5 سوابق تحصيلي صرفا با 18942 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18943 مديريت دولتي

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
5 با آزمون 18944 حسابداري

10 با آزمون 18945 روانشناسي
5 با آزمون 18946 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18947 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 18948 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15365 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15366 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15367 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15368 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15369 مهندسي صنايع
80 با سوابق تحصيليصرفا  15370 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 18949 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18950 علم اطالعات و دانش شناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18951 علوم ورزشي
 واحد مالرد - دانشگاه پيام نور استان تهران 

6 با آزمون 18952 اقتصاد كشاورزي
5 آزمونبا  18953 حسابداري
5 با آزمون 18954 روانشناسي
5 با آزمون 18955 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 18956 مديريت دولتي

 مالردواحد  -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

با آزمون 18957 مديريت صنعتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 15371 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15372 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18958 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18959 مديريت جهانگردي 5

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيليصرفا با سوابق  15373 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15374 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15375 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15376 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15377 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18960 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  18961 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18962 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18963 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18964 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18965 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18966 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18967 مديريت صنعتي 5

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
با آزمون 18968 حسابداري 5

با آزمون 18969 روانشناسي 10
با آزمون 18970 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 18971 مديريت دولتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15378 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15379 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15380 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15381 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15382 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15383 مهندسي صنايع 40
تحصيليصرفا با سوابق  15384 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15385 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15386 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15387 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18972 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18973 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18974 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 18975 مديريت جهانگردي 5

 مركز فارسان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15388 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15389 رياضيات و كاربردها 40
سوابق تحصيليصرفا با  15390 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15391 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15392 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18976 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 18977 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18978 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18979 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18980 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18981 مديريت جهانگردي 5

 )باباحيدر تحصيل محل(مركزفارسان-وبختياري چهارمحال نوراستان پيام دانشگاه
صرفا با سوابق تحصيلي 18982 مديريت دولتي 5

 واحد اردل - محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان چهار 
صرفا با سوابق تحصيلي 15393 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15394 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15395 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 18983 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 18984 روانشناسي 10
 واحد بلداجي - پيام نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه 

صرفا با سوابق تحصيلي 15396 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15397 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15398 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18985 حسابداري 5
با سوابق تحصيلي صرفا 18986 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18987 مديريت دولتي 5

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15399 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18988 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18989 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18990 مديريت دولتي 5

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15400 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15401 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15402 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18991 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18992 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18993 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 18994 مديريت صنعتي 5

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيليصرفا با سوابق  15403 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15404 مهندسي كامپيوتر 40
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 واحد شلمزار -چهار محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

6 صرفا با سوابق تحصيلي 18995 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18996 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 18997 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18998 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 18999 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19000 مديريت دولتي

 واحد فرخ شهر - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
40 با سوابق تحصيليصرفا  15405 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19001 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19002 روانشناسي

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15406 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15407 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19003 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19004 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19005 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19006 مديريت صنعتي

 واحد لردگان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
40 با سوابق تحصيلي صرفا 15408 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15409 علوم و مهندسي آب
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19007 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19008 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19009 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19010 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19011 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19012 مديريت صنعتي

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15410 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15411 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19013 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19014 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19015 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19016 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19017 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19018 مديريت صنعتي

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
5 با آزمون 19019 حسابداري
5 با آزمون 19020 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15412 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15413 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15414 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15415 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15416 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15417 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15418 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15419 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15420 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15421 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15422 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15423 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15424 مهندسي مكانيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19021 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19022 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19023 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19024 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19025 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19026 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19027 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19028 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19029 مديريت صنعتي

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15425 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15426 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15427 مهندسي مديريت پروژه
5 سوابق تحصيلي صرفا با 19030 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19031 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19032 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19033 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19034 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19035 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19036 مديريت صنعتي

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15428 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15429 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15430 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15431 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19037 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19038 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19039 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19040 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19041 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19042 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19043 مديريت دولتي

 مركز قائن -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19044 مديريت صنعتي 5
 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

صرفا با سوابق تحصيلي 15432 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15433 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15434 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19045 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19046 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19047 علوم ورزشي 5
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19048 
صرفا با سوابق تحصيلي 19049 مديريت دولتي 5

 واحد بشرويه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15435 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15436 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19050 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19051 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19052 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19053 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19054 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19055 مديريت دولتي 5

 آباد واحد حاجي -استان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور 
صرفا با سوابق تحصيلي 15437 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19056 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19057 روانشناسي 5

 واحد خضري دشت بياض -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيليصرفا با سوابق  15438 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15439 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19058 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19059 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19060 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19061 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19062 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19063 مديريت صنعتي 5

 واحد خوسف -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15440 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19064 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19065 روانشناسي 10
دانش شناسيعلم اطالعات و  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19066 
صرفا با سوابق تحصيلي 19067 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19068 مديريت دولتي 5

 واحد زهان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19069 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19070 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19071 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19072 مديريت دولتي 5

 واحد سرايان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19073 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19074 روانشناسي 5
تحصيليصرفا با سوابق  19075 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19076 مديريت دولتي 5

 واحد سربيشه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19077 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19078 مديريت بازرگاني 5

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15441 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19079 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19080 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19081 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19082 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19083 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19084 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19085 مديريت صنعتي 5

 مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
با آزمون 19086 حسابداري 5

با آزمون 19087 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15442 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15443 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15444 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15445 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19088 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19089 شيمي كاربردي 10
تحصيليصرفا با سوابق  19090 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19091 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19092 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19093 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19094 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19095 مديريت دولتي 5
سوابق تحصيليصرفا با  19096 مديريت صنعتي 5

  حيدريه  تربت  مركز - رضوي  خراسان  استان نور  پيام  دانشگاه
 )زاوه آباد دولت  تحصيل  محل(

صرفا با سوابق تحصيلي 19097 مديريت بازرگاني 5
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 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 با آزمون 19098 حسابداري
5 با آزمون 19099 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15446 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15447 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15448 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15449 مهندسي صنايع
90 سوابق تحصيلي صرفا با 15450 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15451 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19100 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19101 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19102 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19103 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19104 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19105 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19106 مديريت دولتي

 مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
10 با آزمون 19107 روانشناسي
40 تحصيليصرفا با سوابق  15452 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15453 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15454 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15455 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15456 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15457 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19108 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19109 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19110 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19111 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19112 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19113 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19114 مديريت صنعتي

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 با آزمون 19115 حسابداري

10 با آزمون 19116 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15458 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15459 رياضيات و كاربردها
40 با سوابق تحصيلي صرفا 15460 علوم كامپيوتر

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15461 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15462 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15463 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19117 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19118 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19119 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19120 مديريت صنعتي

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15464 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15465 رياضيات و كاربردها
25 تحصيليصرفا با سوابق  15466 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15467 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15468 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19121 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19122 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19123 روانشناسي
5 سوابق تحصيليصرفا با  19124 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19125 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19126 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19127 مديريت دولتي

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15469 رياضيات و كاربردها
25 و مهندسي آبعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي 15470 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15471 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15472 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15473 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19128 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19129 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19130 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19131 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19132 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19133 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19134 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19135 مديريت صنعتي

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 با آزمون 19136 حسابداري
5 با آزمون 19137 روانشناسي

10 با آزمون 19138 شيمي كاربردي
5 با آزمون 19139 علوم اقتصادي
5 با آزمون 19140 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 19141 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 19142 مديريت دولتي
5 با آزمون 19143 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15474 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15475 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15476 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15477 علوم و مهندسي آب

 مشهدمركز  - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15478 فيزيك 100
صرفا با سوابق تحصيلي 15479 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15480 مهندسي پزشكي 40
تحصيلي صرفا با سوابق 15481 مهندسي پليمر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15482 مهندسي راه آهن 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15483 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15484 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15485 مهندسي عمران 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15486 مهندسي كامپيوتر 100
پروژهمهندسي مديريت  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15487 
صرفا با سوابق تحصيلي 15488 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15489 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15490 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15491 مهندسي هوافضا 40
با سوابق تحصيليصرفا  19144 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19145 علم اطالعات و دانش شناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19146 علوم ورزشي 10
 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

با آزمون 19147 حسابداري 5
با آزمون 19148 روانشناسي 5
با آزمون 19149 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15492 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15493 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15494 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15495 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15496 فيزيك 40
سوابق تحصيليصرفا با  15497 مهندسي صنايع 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15498 مهندسي كامپيوتر 100
صرفا با سوابق تحصيلي 15499 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19150 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19151 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19152 مديريت جهانگردي 5
صنعتيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19153 

 واحد باخرز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19154 روانشناسي 5

 واحد بجستان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15500 مهندسي صنايع 40
تحصيليصرفا با سوابق  15501 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15502 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15503 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19155 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19156 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19157 روانشناسي 10
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19158 
صرفا با سوابق تحصيلي 19159 مديريت دولتي 5

 واحد تايباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15504 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15505 مهندسي كامپيوتر 40
با سوابق تحصيليصرفا  15506 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19160 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19161 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19162 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19163 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19164 علوم اقتصادي 5
با سوابق تحصيلي صرفا 19165 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19166 مديريت دولتي 5

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15507 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19167 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19168 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19169 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19170 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19171 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19172 مديريت صنعتي 5

 واحد جغتاي -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
سوابق تحصيليصرفا با  15508 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19173 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19174 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19175 علوم اقتصادي 5

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15509 علوم و مهندسي آب 25
با سوابق تحصيليصرفا  15510 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15511 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15512 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15513 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15514 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
تحصيليصرفا با سوابق  19176 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19177 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19178 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19179 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19180 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19181 مديريت صنعتي 5
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  واحد چناران -رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15515 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15516 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15517 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19182 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19183 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19184 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19185 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19186 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19187 مديريت جهانگردي
5 سوابق تحصيليصرفا با  19188 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19189 مديريت صنعتي

 واحد خواف -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15518 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19190 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19191 روانشناسي

10 با سوابق تحصيلي صرفا 19192 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19193 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19194 مديريت صنعتي

 واحد داورزن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19195 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19196 مديريت بازرگاني

 واحد درگز -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15519 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15520 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15521 مهندسي كامپيوتر
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19197 شيمي كاربردي
5 تحصيليصرفا با سوابق  19198 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19199 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19200 مديريت دولتي

 واحد درود -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15522 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19201 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19202 روانشناسي

 واحد دوغارون -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15523 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19203 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19204 مديريت دولتي

 رشتخوارواحد  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19205 روانشناسي

 واحد زبرخان بقدمگاه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 با آزمون 19206 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19207 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19208 مديريت جهانگردي
5 سوابق تحصيليصرفا با  19209 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19210 مديريت صنعتي

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19211 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19212 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19213 شيمي كاربردي
5 با سوابق تحصيليصرفا  19214 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19215 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19216 مديريت صنعتي

 واحد سرواليت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19217 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19218 روانشناسي
 واحد كالت -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان 

5 صرفا با سوابق تحصيلي 19219 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19220 مديريت بازرگاني

 آباد واحد مه والت فيض -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15524 علوم و مهندسي آب
6 تحصيليصرفا با سوابق  19221 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19222 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19223 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19224 مديريت جهانگردي

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
5 با آزمون 19225 حسابداري
5 با آزمون 19226 روانشناسي

40 كاربردهاآمار و  صرفا با سوابق تحصيلي 15525 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15526 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15527 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15528 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15529 فيزيك
40 تحصيليصرفا با سوابق  15530 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15531 مهندسي پليمر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15532 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15533 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15534 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15535 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15536 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15537 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15538 مهندسي معماري

  مركز بجنورد - شماليدانشگاه پيام نور استان خراسان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 15539 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15540 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19227 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19228 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19229 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19230 علوم ورزشي 10
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19231 
صرفا با سوابق تحصيلي 19232 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19233 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19234 مديريت صنعتي 5

 )تحصيل غالمان محل(مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15541 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19235 حسابداري 5

 واحد اسفراين -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15542 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15543 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19236 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19237 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19238 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19239 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19240 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19241 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19242 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19243 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19244 مديريت صنعتي 5

 واحد اشخانه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15544 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15545 مهندسي كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  19245 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19246 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19247 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19248 مديريت دولتي 5

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15546 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19249 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19250 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19251 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19252 مديريت صنعتي 5

 واحد راز -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15547 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19253 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19254 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19255 علوم ورزشي 5

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15548 آمار و كاربردها 40
سوابق تحصيليصرفا با  15549 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15550 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15551 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15552 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15553 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19256 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19257 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19258 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19259 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19260 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19261 مديريت صنعتي 5

 واحد فاروج -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15554 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15555 مهندسي صنايع 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15556 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19262 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19263 مديريت جهانگردي 5

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19264 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19265 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19266 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19267 مديريت دولتي 5

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19268 حسابداري 5
با آزمون 19269 روانشناسي 5
با آزمون 19270 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15557 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15558 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15559 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15560 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15561 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15562 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15563 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19271 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19272 علوم اقتصادي 5
سوابق تحصيليصرفا با  19273 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19274 مديريت صنعتي 5
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  آبادان مركز -خوزستان  استان نور  پيام  دانشگاه
 )اروند آزاد  منطقه  تحصيل  محل(

ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15564 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15565 مهندسي كامپيوتر

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 با آزمون 15566 مهندسي پزشكي
50 با آزمون 15567 مهندسي معماري
5 با آزمون 19275 حسابداري

10 با آزمون 19276 روانشناسي
10 با آزمون 19277 شيمي كاربردي
5 با آزمون 19278 علوم اقتصادي
5 با آزمون 19279 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 19280 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 19281 مديريت دولتي
5 با آزمون 19282 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15568 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15569 رياضيات و كاربردها
40 سوابق تحصيليصرفا با  15570 علوم كامپيوتر

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15571 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15572 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15573 مهندسي راه آهن
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15574 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15575 مهندسي شيمي
40 با سوابق تحصيليصرفا  15576 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15577 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15578 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15579 مهندسي مديريت پروژه
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15580 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 تحصيليصرفا با سوابق  15581 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15582 مهندسي مواد و متالورژي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15583 مهندسي نفت
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19283 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19284 علم اطالعات و دانش شناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19285 علوم ورزشي
 )ره(مركز بندر امام خميني -پيام نور استان خوزستان دانشگاه 

5 با آزمون 19286 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15584 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15585 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15586 مهندسي صنايع
80 سوابق تحصيليصرفا با  15587 مهندسي كامپيوتر
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19287 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19288 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19289 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19290 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19291 مديريت صنعتي

 مركز بهبهان -پيام نور استان خوزستان دانشگاه 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15588 رياضيات و كاربردها
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15589 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19292 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19293 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19294 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19295 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19296 مديريت صنعتي

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
10 با آزمون 19297 شيمي كاربردي
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15590 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15591 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15592 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15593 مهندسي كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15594 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19298 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19299 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19300 علوم ورزشي

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 با آزمون 19301 حسابداري
5 با آزمون 19302 روانشناسي
5 با آزمون 19303 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 19304 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15595 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15596 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15597 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15598 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15599 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15600 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15601 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19305 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19306 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19307 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19308 مديريت جهانگردي

 مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 آزمونبا  19309 حسابداري
5 با آزمون 19310 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15602 آمار و كاربردها

 مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 15603 رياضيات و كاربردها 40
سوابق تحصيليصرفا با  15604 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15605 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19311 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19312 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19313 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19314 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19315 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19316 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19317 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19318 مديريت صنعتي 5

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19319 حسابداري 5
آزمونبا  19320 روانشناسي 5
با آزمون 19321 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19322 مديريت دولتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15606 رياضيات و كاربردها 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15607 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15608 مهندسي كامپيوتر 80
تحصيليصرفا با سوابق  19323 اقتصاد كشاورزي 6

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19324 حسابداري 5
با آزمون 19325 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15609 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15610 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15611 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15612 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15613 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15614 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19326 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19327 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19328 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19329 مديريت صنعتي 5

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15615 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15616 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15617 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19330 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19331 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19332 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19333 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19334 مديريت صنعتي 5

 كنار واحد اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15618 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19335 مديريت دولتي 5

 واحد الوان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15619 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19336 حسابداري 5
با سوابق تحصيليصرفا  19337 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19338 مديريت صنعتي 5

 واحد اميديه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15620 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19339 اقتصاد كشاورزي 6

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
كشاورزياقتصاد  6 صرفا با سوابق تحصيلي 19340 
صرفا با سوابق تحصيلي 19341 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19342 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19343 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19344 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19345 مديريت دولتي 5
صنعتيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19346 

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19347 حسابداري 5
با آزمون 19348 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15621 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15622 علوم كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  15623 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15624 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19349 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19350 شيمي كاربردي 10
 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

صرفا با سوابق تحصيلي 15625 آمار و كاربردها 40
كاربردهارياضيات و  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15626 
صرفا با سوابق تحصيلي 15627 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15628 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15629 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19351 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19352 روانشناسي 5
اقتصاديعلوم  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19353 
صرفا با سوابق تحصيلي 19354 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19355 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19356 مديريت صنعتي 5
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 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15630 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19357 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19358 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19359 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19360 مديريت بازرگاني
5 تحصيليصرفا با سوابق  19361 مديريت دولتي

 واحد بستان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15631 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19362 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19363 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19364 مديريت جهانگردي
5 سوابق تحصيلي صرفا با 19365 مديريت صنعتي

 واحد تركالكي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15632 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15633 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19366 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19367 روانشناسي
 واحد دهدز -نور استان خوزستان دانشگاه پيام 

6 صرفا با سوابق تحصيلي 19368 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19369 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19370 مديريت دولتي

 واحد رامشير -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15634 آمار و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19371 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19372 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19373 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19374 مديريت دولتي

 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 با آزمون 19375 حسابداري
5 بازرگانيمديريت  با آزمون 19376 
5 با آزمون 19377 مديريت دولتي

25 صرفا با سوابق تحصيلي 15635 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15636 فيزيك

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15637 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15638 مهندسي مديريت پروژه
25 مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15639 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19378 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19379 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19380 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19381 مديريت جهانگردي

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 با آزمون 19382 حسابداري
5 با آزمون 19383 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15640 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15641 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15642 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15643 مهندسي كامپيوتر
40 مكانيكمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15644 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19384 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19385 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19386 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19387 علم اطالعات و دانش شناسي
5 تحصيليصرفا با سوابق  19388 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19389 مديريت جهانگردي

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15645 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15646 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15647 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19390 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19391 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19392 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19393 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19394 مديريت صنعتي

 واحد اللي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19395 مديريت دولتي

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
5 با آزمون 19396 حسابداري

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15648 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15649 مهندسي عمران
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15650 مهندسي كامپيوتر
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19397 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19398 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19399 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19400 مديريت صنعتي

 واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15651 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15652 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15653 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19401 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19402 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19403 علوم اقتصادي

 مسجد سليمانواحد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19404 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19405 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19406 مديريت صنعتي 5

 واحد هفتگل -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15654 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15655 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15656 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15657 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19407 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19408 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19409 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19410 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19411 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19412 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19413 مديريت صنعتي 5

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19414 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19415 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19416 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19417 مديريت جهانگردي 5
تحصيليصرفا با سوابق  19418 مديريت صنعتي 5

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19419 علم اطالعات و دانش شناسي 5

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15658 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15659 علوم و مهندسي آب 25
كامپيوترمهندسي  80 صرفا با سوابق تحصيلي 15660 
صرفا با سوابق تحصيلي 19420 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19421 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19422 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19423 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19424 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19425 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19426 مديريت دولتي 5

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
با آزمون 19427 حسابداري 5
با آزمون 19428 روانشناسي 5
با آزمون 19429 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19430 مديريت دولتي 5
با آزمون 19431 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15661 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15662 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15663 علوم كامپيوتر 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15664 فيزيك 100
صرفا با سوابق تحصيلي 15665 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15666 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15667 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15668 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15669 مهندسي عمران 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15670 مهندسي كامپيوتر 100
با سوابق تحصيليصرفا  15671 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15672 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15673 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19432 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19433 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19434 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19435 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19436 مديريت جهانگردي 5

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15674 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19437 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19438 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19439 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19440 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19441 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19442 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19443 مديريت دولتي 5

 )محل تحصيل سجاس رود( مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15675 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19444 حسابداري 5

 واحد ايجرود - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15676 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19445 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19446 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19447 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19448 مديريت صنعتي 5

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15677 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19449 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19450 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19451 علم اطالعات و دانش شناسي 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  97 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد خرمدره -دانشگاه پيام نور استان زنجان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 19452 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19453 مديريت بازرگاني

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15678 علوم و مهندسي آب
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15679 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19454 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19455 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19456 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19457 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19458 مديريت صنعتي

 واحد صائين قلعه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15680 مهندسي كامپيوتر
40 تحصيليصرفا با سوابق  15681 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19459 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19460 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19461 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19462 مديريت بازرگاني

 )آب بر(واحد طارم  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 با سوابق تحصيليصرفا  15682 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15683 مهندسي كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15684 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19463 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19464 حسابداري

 واحد ماه نشان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19465 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19466 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19467 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19468 مديريت دولتي

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
40 تحصيليصرفا با سوابق  15685 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15686 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15687 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15688 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15689 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15690 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19469 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19470 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19471 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19472 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19473 علوم ورزشي
5 تحصيليصرفا با سوابق  19474 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19475 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19476 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19477 مديريت صنعتي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15691 رياضيات و كاربردها
40 سوابق تحصيليصرفا با  15692 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15693 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15694 مهندسي پزشكي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15695 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15696 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15697 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15698 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15699 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15700 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15701 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15702 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 سوابق تحصيليصرفا با  15703 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15704 مهندسي مواد و متالورژي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19478 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19479 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19480 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19481 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19482 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19483 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19484 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19485 مديريت صنعتي

 )محل تحصيل سرخه(مركز سمنان  - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
40 تحصيليصرفا با سوابق  15705 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15706 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19486 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19487 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19488 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19489 مديريت دولتي

 مركز شاهرود - سمنان دانشگاه پيام نور استان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15707 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15708 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15709 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15710 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15711 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19490 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19491 حسابداري

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19492 روانشناسي 5
تحصيليصرفا با سوابق  19493 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19494 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19495 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19496 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19497 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19498 مديريت صنعتي 5

 مركز گرمسار -  دانشگاه پيام نور استان سمنان
صرفا با سوابق تحصيلي 15712 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15713 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15714 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15715 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15716 مهندسي كامپيوتر 80
پروژهمهندسي مديريت  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15717 
صرفا با سوابق تحصيلي 15718 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19499 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19500 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19501 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19502 علوم اقتصادي 5

ورزشيعلوم  10 صرفا با سوابق تحصيلي 19503 
صرفا با سوابق تحصيلي 19504 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19505 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19506 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19507 مديريت صنعتي 5

 واحد آرادان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19508 حسابداري 5

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19509 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19510 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19511 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19512 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19513 مديريت صنعتي 5

 واحد مهدي شهر - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19514 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19515 روانشناسي 5

 واحد ميامي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19516 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19517 روانشناسي 5

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15719 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15720 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15721 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19518 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19519 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19520 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19521 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19522 مديريت دولتي 5

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15722 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19523 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19524 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19525 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19526 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19527 مديريت دولتي 5

 مركز خاش -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15723 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15724 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15725 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19528 حسابداري 5
سوابق تحصيلي صرفا با 19529 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19530 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19531 مديريت دولتي 5

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
با آزمون 19532 حسابداري 5
با آزمون 19533 روانشناسي 5
با آزمون 19534 مديريت بازرگاني 5
دولتيمديريت  5 با آزمون 19535 

صرفا با سوابق تحصيلي 15726 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15727 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15728 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15729 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
تحصيلي صرفا با سوابق 19536 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19537 علوم اقتصادي 5

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
با آزمون 19538 حسابداري 5
با آزمون 19539 روانشناسي 5
با آزمون 19540 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19541 مديريت دولتي 5
با آزمون 19542 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15730 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15731 علوم كامپيوتر 40
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 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

80 صرفا با سوابق تحصيلي 15732 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15733 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15734 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15735 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15736 مهندسي صنايع
90 صرفا با سوابق تحصيلي 15737 مهندسي كامپيوتر
40 تحصيليصرفا با سوابق  15738 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15739 مهندسي معماري
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15740 مهندسي مكانيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19543 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19544 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19545 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19546 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19547 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19548 مديريت جهانگردي

 مركز سراوان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15741 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19549 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19550 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19551 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19552 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19553 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19554 مديريت صنعتي

 واحد راسك -بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19555 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19556 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19557 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19558 مديريت دولتي

 واحد زهك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
25 مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15742 

 واحد سيب و سوران -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19559 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19560 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19561 مديريت صنعتي

 واحد نيك شهر -استان سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19562 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19563 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19564 مديريت صنعتي

 مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 تحصيليصرفا با سوابق  15743 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15744 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15745 مهندسي صنايع
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19565 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19566 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19567 روانشناسي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19568 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19569 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19570 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19571 مديريت دولتي

 )محل تحصيل ايزدخواست(مركز آباده  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19572 حسابداري
5 با سوابق تحصيلي صرفا 19573 علوم اقتصادي

 مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15746 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15747 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19574 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19575 روانشناسي

10 سوابق تحصيليصرفا با  19576 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19577 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19578 مديريت صنعتي

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15748 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15749 مهندسي برق
40 تحصيلي صرفا با سوابق 15750 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15751 مهندسي عمران
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15752 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15753 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15754 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19579 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19580 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19581 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19582 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19583 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19584 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19585 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19586 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19587 مديريت صنعتي

 مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15755 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15756 علوم و مهندسي آب
6 سوابق تحصيليصرفا با  19588 اقتصاد كشاورزي

 مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19589 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19590 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19591 مديريت دولتي 5

 مركز جهرم -نور استان فارس دانشگاه پيام 
با آزمون 19592 حسابداري 5

با آزمون 19593 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15757 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15758 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15759 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15760 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15761 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15762 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15763 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19594 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19595 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19596 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19597 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19598 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19599 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19600 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19601 مديريت صنعتي 5

 )محل تحصيل سيمكان(مركز جهرم  -پيام نور استان فارس دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19602 حسابداري 5

 )آباد محل تحصيل قطب(مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19603 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19604 علوم اقتصادي 5

 مركز خرامه -فارس دانشگاه پيام نور استان 
با آزمون 19605 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15764 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15765 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15766 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15767 مهندسي مديريت پروژه 40
با سوابق تحصيليصرفا  19606 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19607 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19608 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19609 مديريت صنعتي 5

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19610 حسابداري 5

سوابق تحصيليصرفا با  15768 رياضيات و كاربردها 50
صرفا با سوابق تحصيلي 15769 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15770 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19611 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19612 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19613 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19614 مديريت صنعتي 5

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 15771 مهندسي شهرسازي 40
با آزمون 15772 مهندسي معماري 50
با آزمون 19615 اقتصاد كشاورزي 6

با آزمون 19616 حسابداري 10
با آزمون 19617 روانشناسي 5

با آزمون 19618 شيمي كاربردي 10
با آزمون 19619 علوم اقتصادي 5
با آزمون 19620 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19621 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 19622 مديريت دولتي 5
با آزمون 19623 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15773 آمار و كاربردها 40
تحصيليصرفا با سوابق  15774 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15775 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15776 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15777 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15778 مهندسي پزشكي 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15779 مهندسي شيمي 40
تحصيليصرفا با سوابق  15780 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15781 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15782 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15783 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15784 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15785 مهندسي مواد و متالورژي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15786 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15787 مهندسي هوافضا 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19624 علم اطالعات و دانش شناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19625 علوم ورزشي 10
 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 

سوابق تحصيلي صرفا با 15788 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15789 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19626 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19627 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19628 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19629 مديريت دولتي 5
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 )بادآمحل تحصيل قادر(مركز صفاشهر  -فارس دانشگاه پيام نور استان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 19630 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19631 علوم اقتصادي

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 با آزمون 19632 حسابداري

40 كاربردهارياضيات و  صرفا با سوابق تحصيلي 15790 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15791 فيزيك

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15792 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15793 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19633 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19634 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19635 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19636 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19637 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19638 مديريت جهانگردي

 مركز فيروزآباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 سوابق تحصيليصرفا با  15794 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15795 علوم و مهندسي آب

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15796 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19639 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19640 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19641 علم اطالعات و دانش شناسي
5 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 19642 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19643 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19644 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19645 مديريت صنعتي

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 با آزمون 19646 حسابداري

40 كاربردهارياضيات و  صرفا با سوابق تحصيلي 15797 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15798 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15799 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15800 مهندسي مديريت پروژه
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19647 روانشناسي
10 تحصيلي صرفا با سوابق 19648 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19649 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19650 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19651 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19652 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19653 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19654 مديريت صنعتي

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15801 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19655 حسابداري

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15802 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15803 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15804 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19656 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19657 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19658 شيمي كاربردي
5 تحصيلي صرفا با سوابق 19659 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19660 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19661 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19662 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19663 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19664 مديريت صنعتي

 مركز نورآباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15805 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15806 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15807 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15808 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19665 حسابداري
5 اقتصادي علوم صرفا با سوابق تحصيلي 19666 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19667 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19668 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19669 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19670 مديريت صنعتي

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19671 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19672 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19673 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19674 مديريت صنعتي

 واحد ارسنجان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19675 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19676 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19677 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19678 مديريت دولتي

 واحد اشكنان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15809 آمار و كاربردها
40 تحصيليصرفا با سوابق  15810 مهندسي صنايع
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19679 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19680 مديريت جهانگردي

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 15811 علوم و مهندسي آب 25
با سوابق تحصيلي صرفا 15812 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15813 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15814 مهندسي مواد و متالورژي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19681 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19682 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19683 علوم ورزشي 5
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19684 
صرفا با سوابق تحصيلي 19685 مديريت صنعتي 5

 واحد بيرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15815 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19686 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19687 روانشناسي 5
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19688 
صرفا با سوابق تحصيلي 19689 مديريت دولتي 5

 واحد بيضا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15816 فيزيك 40

 واحد پاسارگاد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19690 اقتصاد كشاورزي 6
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19691 
صرفا با سوابق تحصيلي 19692 مديريت صنعتي 5

 واحد خاوران -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15817 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15818 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15819 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19693 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19694 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19695 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19696 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19697 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19698 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19699 مديريت صنعتي 5

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19700 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19701 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19702 مديريت دولتي 5

 واحد رستم -استان فارس  دانشگاه پيام نور
صرفا با سوابق تحصيلي 19703 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19704 مديريت بازرگاني 5

 واحد زاهد شهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15820 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19705 مديريت صنعتي 5

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19706 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15821 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19707 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19708 مديريت صنعتي 5

 واحد زرين دشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19709 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19710 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19711 مديريت صنعتي 5

 واحد سپيدان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19712 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15822 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15823 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15824 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19713 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19714 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19715 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19716 مديريت بازرگاني 5
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 19717 
صرفا با سوابق تحصيلي 19718 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19719 مديريت صنعتي 5

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15825 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19720 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19721 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19722 مديريت صنعتي 5

 واحد ششده و قره بالغ -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15826 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15827 مهندسي كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  19723 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19724 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19725 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19726 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19727 مديريت صنعتي 5

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با سوابق تحصيليصرفا  19728 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19729 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19730 مديريت جهانگردي 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  100 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15828 رياضيات و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19731 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19732 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19733 علوم ورزشي

 واحد كوار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15829 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19734 حسابداري
5 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 19735 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19736 مديريت جهانگردي

 واحد گله دار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19737 حسابداري

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15830 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15831 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15832 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19738 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19739 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19740 مديريت بازرگاني

 )محل تحصيل جويم(واحد الر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19741 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19742 علوم اقتصادي

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 با آزمون 19743 حسابداري
5 با آزمون 19744 مديريت دولتي
5 با آزمون 19745 مديريت صنعتي

40 كاربردهارياضيات و  صرفا با سوابق تحصيلي 15833 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15834 مهندسي مديريت پروژه
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15835 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 19746 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19747 علوم اقتصادي
5 با سوابق تحصيلي صرفا 19748 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19749 مديريت جهانگردي

 )محل تحصيل كامفيروز(واحد مرودشت  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15836 رياضيات و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19750 حسابداري
5 تحصيليصرفا با سوابق  19751 علوم اقتصادي

 واحد مهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19752 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19753 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19754 مديريت صنعتي

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19755 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19756 مديريت بازرگاني

 واحد ني ريز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15837 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15838 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19757 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19758 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19759 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19760 مديريت صنعتي

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
5 با آزمون 19761 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15839 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15840 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15841 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15842 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15843 مهندسي صنايع

120 صرفا با سوابق تحصيلي 15844 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15845 مهندسي مديريت پروژه
6 با سوابق تحصيلي صرفا 19762 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19763 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19764 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19765 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19766 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19767 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19768 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19769 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19770 مديريت صنعتي

 مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
10 با آزمون 19771 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15846 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15847 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15848 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15849 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15850 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15851 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15852 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19772 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19773 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19774 علم اطالعات و دانش شناسي

 مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19775 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19776 مديريت دولتي 5

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز تاكستان  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 19777 حسابداري 5

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
با آزمون 19778 حسابداري 5

با آزمون 19779 روانشناسي 10
با آزمون 19780 شيمي كاربردي 10
با آزمون 19781 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19782 مديريت دولتي 5
با آزمون 19783 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15853 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15854 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15855 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15856 علوم و مهندسي آب 25

صرفا با سوابق تحصيلي 15857 فيزيك 120
صرفا با سوابق تحصيلي 15858 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15859 مهندسي پزشكي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15860 مهندسي پليمر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15861 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15862 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15863 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15864 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15865 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15866 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19784 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19785 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19786 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19787 مديريت جهانگردي 5

 )محل تحصيل اسفرورين(قزوين مركز  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 19788 حسابداري 5

 واحد آبيك -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 19789 مديريت دولتي 5

 واحد آوج -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 15867 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19790 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19791 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19792 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19793 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19794 مديريت صنعتي 5

 واحد الوند قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
با آزمون 19795 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15868 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15869 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19796 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19797 مديريت صنعتي 5

 واحد دانسفهان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
كشاورزياقتصاد  6 صرفا با سوابق تحصيلي 19798 
صرفا با سوابق تحصيلي 19799 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19800 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19801 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19802 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19803 مديريت صنعتي 5

 واحد شال -پيام نور استان قزوين دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15870 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19804 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19805 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19806 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19807 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19808 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19809 مديريت صنعتي 5

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 ))2ساختمان شماره (و برادران ) پرديسان(محل تحصيل خواهران (

با آزمون 19810 حسابداري 5
با آزمون 19811 روانشناسي 10
با آزمون 19812 شيمي كاربردي 10
با آزمون 19813 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 19814 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 19815 مديريت دولتي 5
با آزمون 19816 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15871 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15872 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15873 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15874 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15875 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 15876 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15877 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15878 مهندسي صنايع 40
عمرانمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15879 

صرفا با سوابق تحصيلي 15880 مهندسي كامپيوتر 120
صرفا با سوابق تحصيلي 15881 مهندسي مديريت پروژه 40
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  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم   ادامه
 ))2ساختمان شماره (و برادران ) پرديسان(محل تحصيل خواهران (

ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15882 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15883 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19817 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19818 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19819 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19820 علوم ورزشي
 واحد جعفريه -دانشگاه پيام نور استان قم 

5 با آزمون 19821 حسابداري
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15884 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15885 مهندسي كامپيوتر
6 سوابق تحصيليصرفا با  19822 اقتصاد كشاورزي

 واحد دستجرد خلجستان -دانشگاه پيام نور استان قم 
5 با آزمون 19823 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15886 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15887 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19824 اقتصاد كشاورزي
5 تحصيلي صرفا با سوابق 19825 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19826 مديريت بازرگاني

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15888 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15889 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15890 مهندسي كامپيوتر
5 سوابق تحصيلي صرفا با 19827 حسابداري

 واحد كهك -دانشگاه پيام نور استان قم 
5 با آزمون 19828 حسابداري

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15891 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19829 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19830 مديريت صنعتي

 بيجارمركز  - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15892 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15893 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15894 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15895 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19831 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19832 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19833 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19834 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19835 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19836 مديريت دولتي

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
5 با آزمون 19837 حسابداري
5 با آزمون 19838 روانشناسي
5 با آزمون 19839 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 19840 مديريت دولتي
5 با آزمون 19841 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15896 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15897 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15898 علوم كامپيوتر

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15899 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15900 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15901 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15902 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15903 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15904 مهندسي عمران
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15905 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15906 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15907 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15908 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
6 سوابق تحصيليصرفا با  19842 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19843 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19844 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19845 مديريت جهانگردي

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15909 رياضيات و كاربردها
40 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15910 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19846 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19847 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19848 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19849 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19850 مديريت دولتي

 واحد بانه - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15911 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15912 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15913 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19851 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  19852 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19853 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19854 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19855 مديريت دولتي

  

 واحد ديواندره - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

كاربردهاآمار و  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15914 
صرفا با سوابق تحصيلي 15915 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19856 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19857 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19858 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19859 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19860 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19861 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19862 مديريت صنعتي 5

 واحد سروآباد - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19863 روانشناسي 5

 سقزواحد  - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
با آزمون 19864 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15916 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15917 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19865 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19866 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19867 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19868 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19869 مديريت دولتي 5

 واحد قروه - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15918 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15919 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15920 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19870 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19871 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19872 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19873 مديريت دولتي 5

 مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15921 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15922 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19874 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19875 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19876 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19877 مديريت دولتي 5

 مركز بم -استان كرمان دانشگاه پيام نور 
صرفا با سوابق تحصيلي 15923 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15924 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15925 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19878 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19879 روانشناسي 5

كاربرديشيمي  10 صرفا با سوابق تحصيلي 19880 
صرفا با سوابق تحصيلي 19881 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19882 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19883 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19884 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19885 مديريت دولتي 5

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
با آزمون 19886 حسابداري 5
با آزمون 19887 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15926 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15927 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15928 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19888 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 19889 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19890 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19891 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19892 مديريت دولتي 5

 مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
با آزمون 19893 حسابداري 5

با آزمون 19894 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 15929 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15930 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15931 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15932 مهندسي كامپيوتر 40
با سوابق تحصيليصرفا  15933 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15934 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 19895 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 19896 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19897 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19898 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19899 مديريت صنعتي 5

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
با آزمون 19900 حسابداري 5
با آزمون 19901 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15935 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15936 علوم كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  15937 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15938 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15939 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15940 مهندسي صنايع 40

صرفا با سوابق تحصيلي 15941 مهندسي كامپيوتر 100
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 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15942 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15943 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19902 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19903 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19904 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19905 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19906 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19907 مديريت صنعتي

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
5 با آزمون 19908 حسابداري
5 با آزمون 19909 روانشناسي
5 آزمون با 19910 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 19911 مديريت جهانگردي
5 با آزمون 19912 مديريت دولتي
5 با آزمون 19913 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15944 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15945 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15946 علوم كامپيوتر
25 مهندسي آبعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي 15947 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15948 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15949 مهندسي پليمر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15950 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 15951 مهندسي كامپيوتر
40 تحصيليصرفا با سوابق  15952 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 15953 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15954 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15955 مهندسي مواد و متالورژي
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19914 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19915 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19916 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19917 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19918 علوم ورزشي
 واحد ارزوئيه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

5 صرفا با سوابق تحصيلي 19919 روانشناسي
 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15956 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15957 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15958 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15959 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19920 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19921 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19922 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19923 مديريت دولتي

 واحد باغين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15960 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15961 مهندسي صنايع
40 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15962 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15963 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19924 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19925 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19926 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19927 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19928 مديريت صنعتي

 واحد بردسير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 15964 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15965 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15966 مهندسي صنايع
80 تحصيليصرفا با سوابق  15967 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 19929 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19930 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19931 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19932 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19933 مديريت دولتي
5 تحصيليصرفا با سوابق  19934 مديريت صنعتي

 واحد رابر -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15968 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19935 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19936 روانشناسي

 واحد راور -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 تحصيليصرفا با سوابق  15969 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15970 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19937 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19938 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19939 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19940 مديريت بازرگاني
5 تحصيليصرفا با سوابق  19941 مديريت دولتي

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19942 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19943 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19944 مديريت دولتي

  

 واحد رودبار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 19945 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19946 روانشناسي 5

 واحد ريگان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15971 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19947 اقتصاد كشاورزي 6
تحصيلي صرفا با سوابق 19948 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19949 روانشناسي 10
 واحد زرند -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

صرفا با سوابق تحصيلي 15972 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15973 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19950 اقتصاد كشاورزي 6
سوابق تحصيليصرفا با  19951 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19952 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19953 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19954 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19955 مديريت صنعتي 5

 آباد واحد زنگي -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
سوابق تحصيليصرفا با  15974 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15975 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19956 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 19957 شيمي كاربردي 10
 واحد شهداد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

صرفا با سوابق تحصيلي 15976 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19958 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19959 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19960 مديريت بازرگاني 5

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15977 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15978 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 19961 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19962 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19963 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19964 مديريت دولتي 5

 واحد عنبرآباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15979 فيزيك 40
كامپيوترمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 15980 
صرفا با سوابق تحصيلي 15981 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19965 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19966 مديريت بازرگاني 5

 واحد قلعه گنج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
تحصيليصرفا با سوابق  19967 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19968 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19969 مديريت دولتي 5

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15982 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15983 مهندسي كامپيوتر 40
با سوابق تحصيليصرفا  19970 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19971 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19972 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19973 مديريت بازرگاني 5

 واحد كوهبنان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19974 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  19975 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19976 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19977 مديريت دولتي 5

 واحد كهنوج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19978 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 19979 مديريت بازرگاني 5

 واحد گلباف -كرمان دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19980 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19981 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19982 مديريت دولتي 5

 واحد منوجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19983 حسابداري 5
تحصيليصرفا با سوابق  19984 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19985 مديريت بازرگاني 5

 واحد نرماشير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15984 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19986 مديريت جهانگردي 5

 آباد غرب مركز اسالم -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
با آزمون 19987 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 15985 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15986 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15987 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19988 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 19989 علوم اقتصادي 5
ورزشي علوم 5 صرفا با سوابق تحصيلي 19990 
صرفا با سوابق تحصيلي 19991 مديريت دولتي 5

  



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  103 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 15988 آمار و كاربردها
5 تحصيليصرفا با سوابق  19992 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19993 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19994 مديريت بازرگاني

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15989 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15990 فيزيك
6 سوابق تحصيليصرفا با  19995 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19996 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19997 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 19998 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 19999 مديريت بازرگاني

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
40 آزمونبا  15991 مهندسي عمران
6 با آزمون 20000 اقتصاد كشاورزي
5 با آزمون 20001 حسابداري

10 با آزمون 20002 روانشناسي
5 با آزمون 20003 علوم اقتصادي
5 با آزمون 20004 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20005 مديريت دولتي
5 با آزمون 20006 مديريت صنعتي

40 سوابق تحصيليصرفا با  15992 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15993 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15994 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15995 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15996 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15997 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 15998 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 15999 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16000 مهندسي مديريت پروژه
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16001 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
10 صرفا با سوابق تحصيلي 20007 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20008 علم اطالعات و دانش شناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20009 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20010 مديريت جهانگردي

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20011 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20012 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20013 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20014 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20015 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20016 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20017 مديريت صنعتي

 باباجانيآباد ثالث  واحد تازه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20018 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20019 مديريت دولتي

 واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20020 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20021 روانشناسي
5 تحصيليصرفا با سوابق  20022 مديريت دولتي

 واحد سرپل ذهاب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20023 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20024 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20025 مديريت بازرگاني

 واحد صحنه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
5 تحصيلي صرفا با سوابق 20026 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20027 روانشناسي

 واحد قصر شيرين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16002 علوم و مهندسي آب
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20028 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20029 روانشناسي

10 سوابق تحصيليصرفا با  20030 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20031 مديريت بازرگاني

 واحد كرند غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20032 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20033 مديريت دولتي

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16003 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16004 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16005 مهندسي صنايع

100 صرفا با سوابق تحصيلي 16006 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20034 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20035 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20036 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20037 مديريت دولتي

 واحد گيالن غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16007 رياضيات و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20038 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20039 روانشناسي
5 اقتصاديعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي 20040 

 واحد هرسين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 16008 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20041 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20042 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20043 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20044 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20045 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20046 مديريت صنعتي 5

 مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16009 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16010 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16011 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16012 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20047 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20048 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20049 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20050 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20051 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20052 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20053 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20054 مديريت صنعتي 5

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
با آزمون 20055 حسابداري 5

با آزمون 20056 روانشناسي 10
با آزمون 20057 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 20058 مديريت دولتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16013 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16014 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16015 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16016 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16017 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16018 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16019 مهندسي عمران 40

صرفا با سوابق تحصيلي 16020 مهندسي كامپيوتر 120
صرفا با سوابق تحصيلي 16021 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 16022 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20059 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 20060 شيمي كاربردي 10
تحصيليصرفا با سوابق  20061 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20062 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20063 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20064 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20065 مديريت صنعتي 5

 واحد باشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16023 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20066 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20067 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20068 علوم اقتصادي 5

 واحد چرام -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16024 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16025 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20069 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20070 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20071 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20072 مديريت صنعتي 5

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16026 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16027 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16028 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16029 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16030 مهندسي معماري 50
با سوابق تحصيليصرفا  20073 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20074 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20075 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20076 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20077 مديريت بازرگاني 5

 واحد سي سخت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 20078 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20079 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20080 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20081 مديريت جهانگردي 5

 واحد لنده -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 20082 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20083 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20084 مديريت بازرگاني 5

 واحد ليكك -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16031 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20085 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  20086 مديريت دولتي 5

 واحد مارگون -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 20087 حسابداري 5
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 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16032 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16033 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20088 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20089 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20090 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20091 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20092 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20093 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20094 مديريت صنعتي

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
5 با آزمون 20095 حسابداري
5 با آزمون 20096 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16034 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16035 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16036 علوم و مهندسي آب
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16037 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16038 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16039 مهندسي پليمر
40 تحصيليصرفا با سوابق  16040 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16041 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16042 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16043 مهندسي عمران

100 صرفا با سوابق تحصيلي 16044 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16045 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16046 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16047 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16048 مهندسي مكانيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20097 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20098 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20099 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20100 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20101 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20102 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20103 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20104 مديريت صنعتي

 مركز گنبد كاووس - نور استان گلستان دانشگاه پيام 
5 با آزمون 20105 حسابداري
5 با آزمون 20106 روانشناسي

80 صرفا با سوابق تحصيلي 16049 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16050 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20107 اقتصاد كشاورزي
5 سوابق تحصيليصرفا با  20108 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20109 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20110 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20111 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20112 مديريت صنعتي

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16051 علوم كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20113 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20114 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20115 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20116 مديريت بازرگاني

 واحد آق قال - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20117 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20118 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20119 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20120 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20121 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20122 مديريت صنعتي

 واحد بندر گز - نور استان گلستان دانشگاه پيام 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20123 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20124 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20125 مديريت دولتي

 واحد راميان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16052 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20126 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20127 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20128 مديريت جهانگردي

 آباد كتول واحد علي - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16053 مهندسي صنايع
80 سوابق تحصيلي صرفا با 16054 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16055 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20129 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20130 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20131 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20132 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20133 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20134 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20135 مديريت صنعتي

 واحد كردكوي - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16056 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16057 علوم كامپيوتر

 واحد كردكوي -دانشگاه پيام نور استان گلستان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 16058 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16059 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20136 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  20137 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20138 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20139 مديريت جهانگردي 5

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20140 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20141 علوم اقتصادي 5

 واحد گاليكش - استان گلستان دانشگاه پيام نور 
صرفا با سوابق تحصيلي 16060 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16061 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20142 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20143 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20144 مديريت بازرگاني 5
جهانگردي مديريت 5 صرفا با سوابق تحصيلي 20145 

 واحد مراوه تپه - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20146 مديريت دولتي 5

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20147 حسابداري 5
با آزمون 20148 روانشناسي 5

با سوابق تحصيلي صرفا 16062 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16063 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16064 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20149 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20150 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20151 مديريت بازرگاني 5
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20152 
صرفا با سوابق تحصيلي 20153 مديريت دولتي 5

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 16065 مهندسي شهرسازي 40
با آزمون 16066 مهندسي معماري 50
با آزمون 20154 حسابداري 5
با آزمون 20155 علوم اقتصادي 5
بازرگانيمديريت  5 با آزمون 20156 
با آزمون 20157 مديريت جهانگردي 5
با آزمون 20158 مديريت دولتي 5
با آزمون 20159 مديريت صنعتي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16067 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16068 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16069 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16070 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16071 مهندسي پليمر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16072 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16073 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16074 مهندسي كامپيوتر 40
سوابق تحصيليصرفا با  16075 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16076 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20160 علوم ورزشي 10

 )محل تحصيل خمام(مركز رشت  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
صرفا با سوابق تحصيلي 16077 رياضيات و كاربردها 40

 )تحصيل سنگرمحل (مركز رشت  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
صرفا با سوابق تحصيلي 16078 رياضيات و كاربردها 40

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20161 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16079 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16080 رياضيات و كاربردها 40
با سوابق تحصيلي صرفا 20162 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 20163 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20164 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20165 مديريت صنعتي 5

 )محل تحصيل چابكسر(مركز رودسر  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
صرفا با سوابق تحصيلي 20166 حسابداري 5
بازرگاني مديريت 5 صرفا با سوابق تحصيلي 20167 

 مركز صومعه سرا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20168 حسابداري 5
با آزمون 20169 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16081 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16082 رياضيات و كاربردها 40
كامپيوترمهندسي  40 صرفا با سوابق تحصيلي 16083 
صرفا با سوابق تحصيلي 20170 علم اطالعات و دانش شناسي 5

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
صرفا با سوابق تحصيلي 16084 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16085 مهندسي كامپيوتر 40
سوابق تحصيلي صرفا با 20171 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20172 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20173 مديريت بازرگاني 5

 واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20174 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16086 مهندسي كامپيوتر 40
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 واحد آستانه اشرفيه -گيالن دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 20175 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20176 علم اطالعات و دانش شناسي

 واحد املش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20177 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20178 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20179 روانشناسي
 واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

5 با آزمون 20180 حسابداري
5 با آزمون 20181 مديريت بازرگاني

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 آزمونبا  20182 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20183 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20184 مديريت جهانگردي

 واحد سياهكل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16087 رياضيات و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20185 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  20186 مديريت صنعتي

 واحد شفت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 با آزمون 20187 روانشناسي

 واحد فومن -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 با آزمون 20188 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20189 مديريت جهانگردي

 واحد كالچاي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
40 كاربردهارياضيات و  صرفا با سوابق تحصيلي 16088 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20190 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20191 مديريت جهانگردي

 واحد الهيجان -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 با آزمون 20192 حسابداري
5 با آزمون 20193 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20194 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16089 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20195 مديريت صنعتي

 واحد لنگرود -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 با آزمون 20196 حسابداري

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16090 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16091 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16092 مهندسي صنايع

100 صرفا با سوابق تحصيلي 16093 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16094 مهندسي مديريت پروژه
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16095 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20197 علوم ورزشي
5 جهانگرديمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 20198 

 واحد ماسال -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
5 با آزمون 20199 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20200 مديريت بازرگاني

 واحد منجيل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
10 با آزمون 20201 روانشناسي
40 سوابق تحصيليصرفا با  16096 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16097 رياضيات و كاربردها
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20202 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20203 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20204 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20205 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20206 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20207 مديريت دولتي

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16098 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16099 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16100 فيزيك
40 صنايعمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 16101 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16102 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20208 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20209 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20210 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20211 شيمي كاربردي
5 اطالعات و دانش شناسيعلم  صرفا با سوابق تحصيلي 20212 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20213 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20214 مديريت دولتي

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16103 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16104 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16105 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16106 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16107 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16108 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16109 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16110 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16111 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20215 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20216 روانشناسي

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 20217 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20218 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20219 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20220 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20221 مديريت دولتي 5
صنعتيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20222 

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
با آزمون 20223 حسابداري 5
با آزمون 20224 روانشناسي 5
با آزمون 20225 مديريت بازرگاني 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16112 آمار و كاربردها 40
تحصيليصرفا با سوابق  16113 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16114 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16115 مهندسي صنايع 40

صرفا با سوابق تحصيلي 16116 مهندسي كامپيوتر 100
صرفا با سوابق تحصيلي 16117 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20226 مديريت دولتي 5

 مركز پلدختر -نور استان لرستان دانشگاه پيام 
صرفا با سوابق تحصيلي 16118 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20227 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20228 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20229 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20230 مديريت دولتي 5

 آباد مركز خرم -پيام نور استان لرستان دانشگاه 
با آزمون 20231 حسابداري 5
با آزمون 20232 روانشناسي 5

با آزمون 20233 شيمي كاربردي 10
با آزمون 20234 مديريت بازرگاني 5
با آزمون 20235 مديريت دولتي 5
با آزمون 20236 مديريت صنعتي 5

سوابق تحصيليصرفا با  16119 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16120 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16121 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16122 علوم و مهندسي آب 25

صرفا با سوابق تحصيلي 16123 فيزيك 100
صرفا با سوابق تحصيلي 16124 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16125 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16126 مهندسي عمران 40

صرفا با سوابق تحصيلي 16127 مهندسي كامپيوتر 100
صرفا با سوابق تحصيلي 16128 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16129 مهندسي معماري 50
با سوابق تحصيلي صرفا 16130 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16131 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20237 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20238 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20239 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20240 علوم ورزشي 10
جهانگردي مديريت 5 صرفا با سوابق تحصيلي 20241 

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16132 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20242 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20243 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20244 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20245 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20246 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20247 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20248 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20249 مديريت صنعتي 5

 دورودواحد  -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16133 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16134 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16135 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 20250 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20251 حسابداري 5
سوابق تحصيليصرفا با  20252 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20253 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20254 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20255 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20256 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20257 مديريت صنعتي 5

 واحد كوهدشت -لرستان دانشگاه پيام نور استان 
با آزمون 20258 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16136 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16137 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20259 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20260 علوم اقتصادي 5
سوابق تحصيليصرفا با  20261 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20262 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20263 مديريت دولتي 5

 واحد نورآباد دلفان -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16138 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16139 مهندسي كامپيوتر 40



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  106 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 واحد نورآباد دلفان -دانشگاه پيام نور استان لرستان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 20264 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20265 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20266 علوم اقتصادي
5 تحصيليصرفا با سوابق  20267 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20268 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20269 مديريت صنعتي

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16140 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16141 رياضيات و كاربردها
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16142 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16143 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20270 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20271 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20272 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20273 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20274 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20275 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20276 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20277 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20278 مديريت دولتي

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
5 با آزمون 20279 حسابداري

10 با آزمون 20280 روانشناسي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16144 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16145 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16146 مهندسي خودرو
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16147 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16148 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16149 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16150 مهندسي عمران
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16151 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16152 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16153 مهندسي معماري
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16154 مهندسي مكانيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20281 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20282 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20283 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20284 مديريت بازرگاني
5 تحصيليصرفا با سوابق  20285 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20286 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20287 مديريت صنعتي

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16155 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16156 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16157 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16158 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16159 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16160 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20288 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20289 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20290 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20291 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20292 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20293 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20294 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20295 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20296 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20297 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20298 مديريت صنعتي

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16161 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16162 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20299 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20300 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20301 مديريت بازرگاني

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16163 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16164 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16165 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16166 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16167 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20302 اقتصاد كشاورزي
5 تحصيليصرفا با سوابق  20303 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20304 روانشناسي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20305 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20306 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20307 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20308 مديريت بازرگاني
5 سوابق تحصيليصرفا با  20309 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20310 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20311 مديريت صنعتي

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
5 با آزمون 20312 حسابداري

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت محلكدرشته   نحوه پذيرش 

با آزمون 20313 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 16168 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16169 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16170 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16171 علوم و مهندسي آب 25
با سوابق تحصيليصرفا  16172 فيزيك 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16173 مهندسي برق 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16174 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16175 مهندسي شيمي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16176 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16177 مهندسي عمران 40

صرفا با سوابق تحصيلي 16178 مهندسي كامپيوتر 100
صرفا با سوابق تحصيلي 16179 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16180 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 16181 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16182 مهندسي مكانيك 40
سوابق تحصيليصرفا با  16183 مهندسي نفت 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20314 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 20315 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20316 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20317 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20318 علوم ورزشي 10
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20319 
صرفا با سوابق تحصيلي 20320 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20321 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20322 مديريت صنعتي 5

 مركز محمودآباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
سوابق تحصيليصرفا با  16184 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16185 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16186 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16187 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20323 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20324 حسابداري 5
دانش شناسيعلم اطالعات و  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20325 
صرفا با سوابق تحصيلي 20326 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20327 مديريت جهانگردي 5

 واحد بندپي غربي - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 16188 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16189 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20328 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20329 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20330 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20331 مديريت صنعتي 5

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 16190 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20332 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20333 مديريت بازرگاني 5

 واحد پل سفيد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 16191 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16192 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20334 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20335 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20336 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20337 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20338 مديريت دولتي 5

 واحد جويبار -  دانشگاه پيام نور استان مازندران
صرفا با سوابق تحصيلي 16193 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16194 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20339 حسابداري 5

 واحد چمستان - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 20340 حسابداري 5
با سوابق تحصيلي صرفا 20341 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20342 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20343 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20344 مديريت صنعتي 5

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 16195 رياضيات و كاربردها 40
كامپيوترعلوم  40 صرفا با سوابق تحصيلي 16196 
صرفا با سوابق تحصيلي 16197 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16198 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20345 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20346 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20347 علوم اقتصادي 5
ورزشي علوم 5 صرفا با سوابق تحصيلي 20348 
صرفا با سوابق تحصيلي 20349 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20350 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20351 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20352 مديريت صنعتي 5

 زيرآبواحد  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 16199 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16200 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20353 حسابداري 5
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 واحد زيرآب - دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 20354 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20355 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20356 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20357 مديريت دولتي

 واحد قائم شهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
10 با آزمون 20358 روانشناسي

100 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 16201 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20359 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20360 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20361 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20362 مديريت بازرگاني
5 سوابق تحصيليصرفا با  20363 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20364 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20365 مديريت صنعتي

 واحد كله بست - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16202 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16203 علوم و مهندسي آب
40 كامپيوترمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 16204 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16205 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20366 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20367 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20368 مديريت صنعتي

 نكاواحد  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20369 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20370 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20371 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20372 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20373 مديريت دولتي
5 تحصيليصرفا با سوابق  20374 مديريت صنعتي

 واحد نوشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16206 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16207 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16208 مهندسي كامپيوتر
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16209 مهندسي معماري
5 با سوابق تحصيليصرفا  20375 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20376 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20377 مديريت جهانگردي

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
5 با آزمون 20378 حسابداري
5 با آزمون 20379 روانشناسي

10 با آزمون 20380 شيمي كاربردي
5 با آزمون 20381 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20382 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16210 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16211 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16212 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16213 علوم و مهندسي آب
90 سوابق تحصيليصرفا با  16214 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16215 مهندسي خودرو
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16216 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16217 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16218 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16219 مهندسي عمران

120 صرفا با سوابق تحصيلي 16220 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16221 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16222 مهندسي معماري
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16223 مهندسي مكانيك
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16224 مهندسي مواد و متالورژي
6 سوابق تحصيليصرفا با  20383 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20384 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20385 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20386 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20387 مديريت جهانگردي

 مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
40 كاربردهاآمار و  صرفا با سوابق تحصيلي 16225 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16226 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16227 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16228 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16229 مهندسي كامپيوتر
50 تحصيليصرفا با سوابق  16230 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20388 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20389 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20390 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20391 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20392 مديريت بازرگاني
5 سوابق تحصيليصرفا با  20393 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20394 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20395 مديريت صنعتي

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16231 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16232 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16233 مهندسي كامپيوتر

 مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 20396 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20397 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20398 روانشناسي 5

كاربرديشيمي  10 صرفا با سوابق تحصيلي 20399 
صرفا با سوابق تحصيلي 20400 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20401 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20402 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20403 مديريت صنعتي 5

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 16234 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16235 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16236 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16237 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20404 اقتصاد كشاورزي 6
سوابق تحصيليصرفا با  20405 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20406 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20407 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20408 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20409 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20410 مديريت دولتي 5
سوابق تحصيليصرفا با  20411 مديريت صنعتي 5

 مركز شازند -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
با آزمون 20412 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 16238 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16239 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20413 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20414 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20415 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20416 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20417 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20418 مديريت صنعتي 5

 مركز محالت -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيليصرفا با سوابق  16240 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16241 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16242 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16243 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20419 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20420 روانشناسي 5
با سوابق تحصيليصرفا  20421 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20422 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20423 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20424 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20425 مديريت صنعتي 5

 شتيانآواحد  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 16244 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20426 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20427 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20428 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20429 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20430 مديريت صنعتي 5

 واحد تفرش -استان مركزي  دانشگاه پيام نور
صرفا با سوابق تحصيلي 16245 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16246 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20431 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20432 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20433 علوم اقتصادي 5
بازرگانيمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20434 
صرفا با سوابق تحصيلي 20435 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20436 مديريت صنعتي 5

 )نوبران( آباد واحد غرق -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 16247 مهندسي كامپيوتر 80
تحصيليصرفا با سوابق  20437 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20438 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20439 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20440 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20441 مديريت صنعتي 5

 واحد فرمهين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
سوابق تحصيلي صرفا با 16248 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16249 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16250 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16251 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20442 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20443 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20444 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20445 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20446 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20447 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20448 مديريت دولتي 5
تحصيليصرفا با سوابق  20449 مديريت صنعتي 5

 )چهار چشمه( واحد قورچي باشي -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 16252 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20450 حسابداري 5
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 )چهار چشمه( واحد قورچي باشي - دانشگاه پيام نور استان مركزي   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

5 صرفا با سوابق تحصيلي 20451 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20452 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20453 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20454 مديريت صنعتي

 واحد كميجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
80 با سوابق تحصيلي صرفا 16253 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20455 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20456 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20457 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20458 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20459 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20460 مديريت صنعتي

 واحد ميالجرد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16254 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20461 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20462 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20463 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20464 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20465 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20466 مديريت صنعتي

 مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
5 با آزمون 20467 حسابداري
5 با آزمون 20468 روانشناسي

10 با آزمون 20469 شيمي كاربردي
5 با آزمون 20470 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20471 مديريت دولتي
5 با آزمون 20472 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16255 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16256 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16257 علوم و مهندسي آب
80 با سوابق تحصيلي صرفا 16258 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16259 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16260 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16261 مهندسي شيمي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16262 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16263 مهندسي عمران
90 صرفا با سوابق تحصيلي 16264 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16265 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16266 مهندسي معماري
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16267 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16268 مهندسي مكانيك
40 سوابق تحصيليصرفا با  16269 مهندسي نفت
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20473 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20474 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20475 مديريت جهانگردي

 مركز بندرلنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16270 رياضيات و كاربردها
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20476 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20477 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20478 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20479 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20480 مديريت صنعتي

 المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16271 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16272 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16273 مهندسي مديريت پروژه
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20481 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20482 علوم اقتصادي
5 سوابق تحصيليصرفا با  20483 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20484 مديريت جهانگردي

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
5 با آزمون 20485 حسابداري
5 با آزمون 20486 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20487 مديريت دولتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16274 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16275 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16276 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20488 اقتصاد كشاورزي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20489 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20490 علوم اقتصادي

 واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16277 علوم كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20491 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20492 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20493 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20494 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20495 مديريت دولتي

 واحد بستك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16278 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16279 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20496 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20497 روانشناسي

 واحد بستك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 20498 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20499 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20500 مديريت صنعتي 5

 واحد بندرجاسك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
سوابق تحصيليصرفا با  20501 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20502 مديريت بازرگاني 5

 واحد بندرخمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20503 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20504 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20505 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20506 مديريت صنعتي 5

 واحد پارسيان -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20507 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20508 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20509 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20510 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20511 مديريت صنعتي 5

 آباد واحد حاجي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16280 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20512 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20513 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20514 مديريت دولتي 5

 واحد دهبارز -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16281 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20515 روانشناسي 5

 واحد سيريك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20516 روانشناسي 5
تحصيلي صرفا با سوابق 20517 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20518 مديريت دولتي 5

 واحد فين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20519 روانشناسي 5

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16282 رياضيات و كاربردها 40
با سوابق تحصيليصرفا  16283 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20520 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20521 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20522 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20523 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20524 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20525 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20526 مديريت صنعتي 5

 مركز اسدآباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16284 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16285 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20527 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20528 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20529 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20530 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20531 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20532 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20533 مديريت دولتي 5

 مركز بهار -نور استان همدان دانشگاه پيام 
صرفا با سوابق تحصيلي 16286 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16287 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16288 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16289 مهندسي صنايع 40
تحصيليصرفا با سوابق  16290 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16291 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 16292 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20534 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20535 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20536 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20537 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20538 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20539 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20540 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20541 مديريت صنعتي 5

 مركز تويسركان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
كاربردهاآمار و  40 صرفا با سوابق تحصيلي 16293 
صرفا با سوابق تحصيلي 16294 رياضيات و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16295 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16296 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16297 مهندسي كامپيوتر 40
تحصيليصرفا با سوابق  20542 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20543 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20544 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20545 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20546 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20547 مديريت دولتي 5
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 مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

50 صرفا با سوابق تحصيلي 16298 مهندسي معماري
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20548 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20549 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20550 روانشناسي
10 سوابق تحصيلي صرفا با 20551 شيمي كاربردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20552 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20553 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20554 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20555 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20556 مديريت صنعتي

 مركز كبودر آهنگ -همدان دانشگاه پيام نور استان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16299 رياضيات و كاربردها
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16300 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16301 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16302 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20557 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20558 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20559 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20560 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20561 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20562 مديريت دولتي

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
5 با آزمون 20563 حسابداري
5 با آزمون 20564 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16303 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16304 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16305 فيزيك
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16306 مهندسي كامپيوتر
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20565 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20566 علم اطالعات و دانش شناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20567 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20568 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20569 مديريت صنعتي

 مركز نهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16307 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16308 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16309 فيزيك
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20570 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20571 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20572 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20573 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20574 مديريت بازرگاني

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
50 با آزمون 16310 مهندسي معماري
5 با آزمون 20575 حسابداري
5 با آزمون 20576 روانشناسي

10 با آزمون 20577 شيمي كاربردي
5 با آزمون 20578 مديريت بازرگاني
5 با آزمون 20579 مديريت دولتي
5 با آزمون 20580 مديريت صنعتي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16311 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16312 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16313 علوم كامپيوتر
80 با سوابق تحصيليصرفا  16314 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16315 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16316 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16317 مهندسي صنايع
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16318 مهندسي عمران
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16319 مهندسي كامپيوتر
40 پروژه مهندسي مديريت صرفا با سوابق تحصيلي 16320 
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16321 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16322 مهندسي مكانيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16323 مهندسي نفت
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20581 اقتصاد كشاورزي
5 سوابق تحصيليصرفا با  20582 علوم اقتصادي

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20583 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20584 مديريت جهانگردي

 واحد دمق -دانشگاه پيام نور استان همدان 
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16324 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20585 حسابداري
5 سوابق تحصيليصرفا با  20586 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20587 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20588 مديريت بازرگاني

 آباد واحد صالح -دانشگاه پيام نور استان همدان 
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20589 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20590 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20591 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20592 مديريت صنعتي

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16325 علوم كامپيوتر
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16326 مهندسي كامپيوتر
25 تحصيليصرفا با سوابق  16327 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 20593 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20594 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20595 روانشناسي 5
با سوابق تحصيليصرفا  20596 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20597 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20598 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20599 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20600 مديريت صنعتي 5

 واحد قروه درجزين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20601 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20602 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20603 مديريت دولتي 5

 واحد قهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16328 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16329 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20604 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20605 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20606 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20607 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20608 مديريت دولتي 5

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20609 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20610 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20611 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20612 مديريت جهانگردي 5

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16330 آمار و كاربردها 40
كامپيوترعلوم  40 صرفا با سوابق تحصيلي 16331 
صرفا با سوابق تحصيلي 16332 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16333 فيزيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16334 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16335 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20613 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20614 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20615 روانشناسي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20616 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20617 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20618 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20619 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20620 مديريت صنعتي 5

 )محل تحصيل عقدا(مركز اردكان  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16336 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20621 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20622 مديريت بازرگاني 5

 مركز بافق - يزد دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 16337 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16338 مهندسي كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20623 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20624 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20625 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20626 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20627 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20628 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20629 مديريت صنعتي 5

 مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16339 آمار و كاربردها 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16340 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16341 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 20630 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20631 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20632 علم اطالعات و دانش شناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20633 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20634 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20635 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20636 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20637 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20638 مديريت صنعتي 5

 رضوانشهر صدوقمركز  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16342 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16343 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16344 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16345 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16346 مهندسي معماري 50
كشاورزياقتصاد  6 صرفا با سوابق تحصيلي 20639 
صرفا با سوابق تحصيلي 20640 حسابداري 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20641 روانشناسي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20642 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20643 علوم ورزشي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20644 مديريت بازرگاني 5
جهانگرديمديريت  5 صرفا با سوابق تحصيلي 20645 
صرفا با سوابق تحصيلي 20646 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20647 مديريت صنعتي 5



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني توضيحات و جداول رشته                                                                                                            فصل دوم  

 فصل دوم  110 صفحه   گروه آزمايشي علوم رياضي و فني   
 

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 تحصيليصرفا با سوابق  16347 رياضيات و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16348 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16349 علوم و مهندسي آب
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16350 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16351 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16352 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16353 مهندسي مديريت پروژه
6 صرفا با سوابق تحصيلي 20648 اقتصاد كشاورزي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20649 حسابداري

10 صرفا با سوابق تحصيلي 20650 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20651 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20652 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20653 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20654 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20655 مديريت دولتي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20656 مديريت صنعتي

 )محل تحصيل هرات(مركز مهريز  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
40 تحصيليصرفا با سوابق  16354 مهندسي كامپيوتر
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20657 مديريت جهانگردي

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16355 علوم كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16356 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16357 مهندسي پزشكي
40 سوابق تحصيليصرفا با  16358 مهندسي شهرسازي
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16359 مهندسي صنايع
80 صرفا با سوابق تحصيلي 16360 مهندسي كامپيوتر
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16361 مهندسي مديريت پروژه
50 صرفا با سوابق تحصيلي 16362 مهندسي معماري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20658 حسابداري
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20659 روانشناسي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20660 علوم اقتصادي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20661 علوم ورزشي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20662 مديريت بازرگاني
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20663 مديريت جهانگردي
5 صرفا با سوابق تحصيلي 20664 مديريت دولتي
5 صنعتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 20665 

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
5 با آزمون 20666 حسابداري
5 با آزمون 20667 روانشناسي

40 صرفا با سوابق تحصيلي 16363 آمار و كاربردها
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16364 رياضيات و كاربردها
40 سوابق تحصيليصرفا با  16365 علوم كامپيوتر
25 صرفا با سوابق تحصيلي 16366 علوم و مهندسي آب
90 صرفا با سوابق تحصيلي 16367 فيزيك
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16368 مهندسي برق
40 صرفا با سوابق تحصيلي 16369 مهندسي پزشكي

 يزدمركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد   ادامه
گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت نحوه پذيرش كدرشته محل 

صرفا با سوابق تحصيلي 16370 مهندسي شهرسازي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16371 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16372 مهندسي عمران 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16373 مهندسي كامپيوتر 90
صرفا با سوابق تحصيلي 16374 مهندسي مديريت پروژه 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16375 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 16376 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16377 مهندسي مكانيك 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20668 اقتصاد كشاورزي 6

صرفا با سوابق تحصيلي 20669 شيمي كاربردي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20670 علوم اقتصادي 5

صرفا با سوابق تحصيلي 20671 علوم ورزشي 10
صرفا با سوابق تحصيلي 20672 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20673 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20674 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20675 مديريت صنعتي 5

 واحد ابركوه - پيام نور استان يزد دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 16378 علوم و مهندسي آب 25
صرفا با سوابق تحصيلي 16379 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16380 مهندسي كامپيوتر 80
صرفا با سوابق تحصيلي 16381 مهندسي معماري 50
صرفا با سوابق تحصيلي 16382 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20676 اقتصاد كشاورزي 6
صرفا با سوابق تحصيلي 20677 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20678 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20679 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20680 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20681 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20682 مديريت صنعتي 5

 واحد زارچ - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 16383 علوم كامپيوتر 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16384 مهندسي صنايع 40
صرفا با سوابق تحصيلي 16385 مهندسي كامپيوتر 40
معماريمهندسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي 16386 
صرفا با سوابق تحصيلي 20683 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20684 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20685 علوم اقتصادي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20686 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20687 مديريت جهانگردي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20688 مديريت صنعتي 5

 واحد مروست - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 20689 حسابداري 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20690 روانشناسي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20691 مديريت بازرگاني 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20692 مديريت دولتي 5
صرفا با سوابق تحصيلي 20693 مديريت صنعتي 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
متمركـز در فصـل اول و همچنـين شـرايط و ضـوابط عمـومي و اختصاصـي         هاي نيمـه  براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د :تذكر خيلي مهم

  .مراجعه نماينداين دفترچه راهنما  سوم، مندرج در فصل ها پيوستهاي پذيرنده به بخش  دانشگاه
 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

 جنس پذيرش توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 اول دوم زن مرد

- مرد  امنيت اطالعات - 5 با آزمون روزانه 21825
- مرد امنيت اقتصادي - 5 با آزمون روزانه 21826
- مرد الملل امنيت بين - 5 با آزمون روزانه 21827
- مرد امنيت نرم - 5 با آزمون روزانه 21828
- مرد پژوهشگري امنيت  - 5 با آزمون روزانه 21829
- مرد حفاظت اطالعات - 15 با آزمون روزانه 21831
- مرد ضد تروريسم - 5 با آزمون روزانه 21832
- مرد علوم سياسي - 5 با آزمون روزانه 21833
- مرد علوم فني امنيت - 5 با آزمون روزانه 21834
- مرد فناوري اطالعات و ارتباطات - 5 با آزمون روزانه 21877
- مرد مديريت اطالعات و ارتباطات - 5 با آزمون روزانه 21880
- مرد مطالعات امنيتي - 5 با آزمون روزانه 21884

 تهراندانشگاه 
معرفي/ آمريكا مشترك با دانشگاه اينديانا پردو 

/برابر ظرفيت هر رشـته از بـين متقاضـيان     چند
شرايط دوره در انتهـاي /انجام مصاحبه حضوري 

 دفترچه

مهندسي برق - 15 زن مرد  مشترك 21900
هاي  با دانشگاه
 خارجي

با آزمون
مهندسي كامپيوتر - 10 زن مرد با آزمون 21901
مهندسي مكانيك - 25 زن مرد با آزمون 21902
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 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشگاه

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

 اول دوم زن مرد
- مرد  الكترونيك -كاردان فني برق  - 30 با آزمون روزانه 21651

- مرد مهندسي برق - 20 با آزمون روزانه 21652
- مرد مهندسي برق - 10 با آزمون نوبت دوم 21885

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت هتلداري - 2 زن مرد با آزمون روزانه 21881

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - دانشگاه علوم انتظامي امين 
- مرد كارداني علوم انتظامي - 40 با آزمون روزانه 21878

 علوم بهزيستي و توانبخشي تهراندانشگاه 
مددكاري اجتماعي - 3 زن مرد با آزمون روزانه 21879

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
- مرد تربيت مربي عقيدتي سياسي  - 6 با آزمون روزانه 21830

  
 :ـ رشته علوم ورزشي

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل دانشگاه محل تحصيلعنوان  نيمسال

 اول دوم زن مرد
دانشگاه اراك - 6 3 3 با آزمون روزانه 21835
دانشگاه اروميه - 6 3 3 با آزمون روزانه 21836
دانشگاه اصفهان - 2 زن - با آزمون روزانه 21837
- مرد دانشگاه اصفهان - 2 آزمونبا  روزانه 21838
)ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا  - 6 زن - با آزمون روزانه 21839
دانشگاه ايالم - 4 2 2 با آزمون روزانه 21840
دانشگاه بجنورد - 6 3 3 با آزمون روزانه 21841
همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 4 2 2 با آزمون روزانه 21842
بيرجنددانشگاه  - 8 4 4 با آزمون روزانه 21843
قزوين -  )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين - 5 2 3 با آزمون روزانه 21844
دانشگاه تبريز - 2 1 1 با آزمون روزانه 21845
دانشگاه تهران - 6 3 3 با آزمون روزانه 21847
دانشگاه جهرم - 8 4 4 با آزمون روزانه 21848
سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  - 4 2 2 با آزمون روزانه 21849
)محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  - 8 4 4 با آزمون روزانه 21850
دانشگاه دامغان - 4 زن مرد با آزمون روزانه 21851
كرمانشاه -دانشگاه رازي  - 6 2 4 با آزمون روزانه 21852
زابلدانشگاه  - 4 زن مرد با آزمون روزانه 21853
دانشگاه زنجان - 6 3 3 با آزمون روزانه 21854
دانشگاه سمنان - 6 3 3 با آزمون روزانه 21855
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 4 زن مرد با آزمون روزانه 21856
دانشگاه شهركرد - 4 2 2 با آزمون روزانه 21857
كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  - 5 2 3 با آزمون روزانه 21858
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  - 2 1 1 با آزمون روزانه 21859
اهواز -دانشگاه شهيد چمران  - 6 3 3 با آزمون روزانه 21860
تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  - 4 2 2 با آزمون روزانه 21861
دانشگاه شيراز - 4 2 2 با آزمون روزانه 21862
دانشگاه صنعتي شاهرود - 2 1 1 با آزمون روزانه 21863
دانشگاه فردوسي مشهد - 4 2 2 با آزمون روزانه 21864
دانشگاه قم - 6 3 3 با آزمون روزانه 21865
- مرد دانشگاه كاشان - 2 با آزمون روزانه 21866

كاشاندانشگاه  - 2 زن - محل تحصيل پرديس خواهران با آزمون روزانه 21867
سنندج -دانشگاه كردستان  - 8 4 4 با آزمون روزانه 21868
رشت -دانشگاه گيالن  - 12 6 6 با آزمون روزانه 21869
آباد خرم - دانشگاه لرستان  - 4 2 2 با آزمون روزانه 21870
بابلسر - دانشگاه مازندران  - 8 4 4 با آزمون روزانه 21871
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  - 6 3 3 با آزمون روزانه 21872
رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر - 3 زن - با آزمون روزانه 21873
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 2 1 1 با آزمون روزانه 21874
دانشگاه يزد - 4 2 2 با آزمون روزانه 21875
كاشمرمركز آموزش عالي  - 6 3 3 با آزمون روزانه 21876
دانشگاه تبريز - 2 1 1 با آزمون نوبت دوم 21888
كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  - 5 2 3 با آزمون نوبت دوم 21891
دانشگاه صنعتي شاهرود - 2 1 1 با آزمون نوبت دوم 21892
دانشگاه فردوسي مشهد - 2 1 1 با آزمون نوبت دوم 21893
- مرد دانشگاه كاشان - 1 با آزمون نوبت دوم 21894

دانشگاه كاشان - 1 زن - محل تحصيل پرديس خواهران با آزمون نوبت دوم 21895
رشت -دانشگاه گيالن  - 6 3 3 با آزمون نوبت دوم 21896

  
 :ـ رشته مربيگري ورزشي

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل دانشگاه محل تحصيلعنوان  نيمسال

 اول دوم زن مرد
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 3 زن مرد با آزمون روزانه 21882
دانشگاه شهركرد - 2 1 1 با آزمون روزانه 21883
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 3 زن مرد با آزمون نوبت دوم 21897

 
  
  


